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 بسم ا الرحمن الرحيم

ا يرا سصاءت  مصصي هصنممص وص ليهي جص نصص  لمى وص ا تصوص لههي مص نيينص نصوص مي ؤ  بييلي ال مص ي رص سص يصتمبيع  غص ا تصبصيمنص لصهص ال هصدصى وص دي مص ن بصع  سصولص مي اقيقي الرم ن يصشص مص  وص

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill
gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom

brinna i helvetet - vilket jämmerligt mål!” (4:115)



al-Baghawî

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 561)

al-Baghawî sade:

”Allâh (subhânah) sade:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ضص فيي سي الصر  اتي وص اوص لصقص السممص ص المذيي خص مص ا  بمكص إينم رص

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över Tronen.”1

al-Kalbî och Muqâtil sade:

”Det vill säga stadgade Sig.”

Abû ´Ubaydah sade:

”Det vill säga besteg.”

Mu´tazilah tolkar resningen som maktövertag medan Ahl-us-Sunnah säger att resningen över tronen
är Allâhs (ta´âlâ) egenskap som inte skall föreställas. Det är obligatoriskt att tro på den och överlåta
kunskapen om den till Allâh (´azza wa djall). En man frågade Mâlik bin Anas om Hans ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

”Hur reste Han Sig?” Han sänkte huvudet en lång stund så att han började svettas. Därefter sade
han: ”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och
det är en innovation att fråga om den. Jag kan inte se att du är något annat än vilseledd.” Därefter
befallde han att han körs ut. 

Det  rapporteras  att  Sufyân  ath-Thawrî,  al-Awzâ´î,  al-Layth  bin  Sa´d,  Sufyân  bin  ´Uyaynah,
´Abdullâh  bin  al-Mubârak  och  andra  lärda  från  Ahl-us-Sunnah  sade  om  dessa  oklara
egenskapsrelaterade verser:

”Framför dem som de har kommit utan att tolka dem.”3

al-Baghawî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

يمص ظي ليي  ال عص هصوص ال عص  وص

”Han är den Höge, den Väldige.”4

1 7:54
2 20:5
3 Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/165).
4 2:255



Det vill säga att Han är högt belägen, ovanför Sin skapelse, ovan ting och vederlikar. Det har också
sagts att Han är den Höge med makt och myndighet. 

Den Väldige betyder den Store som ingenting är väldigare än.”5

al-Baghawî sade:

”Allâh (´azza wa djall) 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 reste  Han sig över  himlen och
formade det till sju himlar. Han har kunskap om allt.”6

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

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

Ibn Kaysân, al-Farrâ’ och andra språkkunniga sade:

”Det vill säga att Han ämnade att skapa himlen.”

Det sägs också att det betyder att Han inriktade sig på att skapa den, ty Han skapade först jorden
och sedan inriktade Han sig på att skapa himlen.”7

al-Baghawî sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade:

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

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den
skälver och skakar!”8

Ibn ´Abbâs sade:

”Det vill säga straff från Honom som är ovanför himlen i fall ni skulle trotsa Honom.”

ا هييص تصمصورص ضص فصإيذص مص الصر  فص بيكص سي أصن يصخ 

”… inte låter jorden uppsluka er?”

al-Hasan sade:

”Så att den och dess invånare börjar skaka.”

Det har också sagts att det handlar om jordskred. Versen betyder att Allâh (ta´âlâ) får jorden att
skaka så att den slukar dem och begraver dem.”9

5 Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/240).
6 2:29
7 Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/59-60).
8 67:16 
9 Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/371).



al-Baghawî 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.”10

Det vill säga, Han är den Förste innan allting och Han saknar en början. Han fanns när inget annat
fanns. 

Han är den Siste efter att allting har försvunnit och Han saknar ett slut. När allting försvinner är Han
kvar.

Han är den Uppenbare som härskar och är ovanför allting. 

Han är den Dolde som vet allting. Det är betydelsen av Ibn ´Abbâs ord.

Yamân sade:

”Han är den Förste; den Evige, den Siste; den Barmhärtige, den Uppenbare; den Ömme, den Dolde;
den Vetande.”

as-Suddî sade:

”Han är den Förste med Sin välvilja om Han lär dig Tawhîd. Han är den Siste med Sin givmildhet
om Han lär dig ångern när du har syndat. Han är den Uppenbare med Sin vägledning om Han leder
dig till att göra Sudjûd till Honom. Han är den Dolde med Sitt döljande om du trotsar Honom och
Han döljer dig.”

al-Djunayd sade:

”Han är  den  Förste  som vidgar  brösten,  den  Siste  som förlåter  synderna,  den  Uppenbare  som
avvärjer svårigheterna och den Dolde som vet det dolda.”

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) frågade Ka´b om den versen varpå han svarade:

”Den betyder att  Hans kunskap om det första är som Hans kunskap om det sista och att  Hans
kunskap om det uppenbara är som Hans kunskap om det dolda.”11

al-Baghawî sade:

”Allâh (subhânahu 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  الر  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

10 57:3
11 Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/293).



femtiotusen år.”12

Anden är Djibrîl:

إيلصي هي 

”Till Honom...”

Det vill säga till Allâh:

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 det här livets år om en människa hade gått upp längst ned från den sjunde himlen
där  Allâhs  (ta´âlâ)  order  slutar  och  sedan uppöver  den sjunde himlen där  Allâhs  (ta´âlâ)  order
börjar.”13

al-Baghawî sade:

”Fingret i hadîthen är en av Allâhs (´azza wa djall) egenskaper. Detsamma gäller alla andra Allâhs
(ta´âlâ) egenskaper av denna sort som nämns i Qur'ânen eller Sunnah. Exempel på dem är själen,
ansiktet,  ögat,  handen,  benet,  ankomsten,  framkomsten,  nedstigningen till  den  nedersta  himlen,
resningen över tronen, skrattet och glädjen. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade till Mûsâ (´alayhis-
salâm):

ي تصكص لينصف سي طصنصع  اص   وص

”Jag har nämligen knutit dig till Mig själv.” 14

ي نيي لصى عص نصعص عص ليتصص  نهي وص بمةا مه حص لصي كص مص أصل قصي تص عص وص

”Och Jag omgav dig med Min kärlek och du växte upp under Mitt öga.”15

هصهص ج  ء  هصاليك  إيلم وص كصل  شصي 

”Allt skall förgå utom Hans ansikte.”16

امي رص ك  ي ال  لي وص لص بهكص ذصو ال جص هص رص ج  يصب قصى وص لصي هصا فصان  وص ن  عص كصل  مص

”Allt  på  jorden  skall  förgå;  men  din  Herres  ansikte  förblir  i  evighet  i  Sitt  majestät  och  Sin
härlighet.”17

ب سصوطصتصاني اهص مص ا قصالصوا  بصل  يصدص نصوا  بيمص لصعي يهيم  وص لمت  أصي دي لصولصة  غص غ  ي مص قصالصتي ال يصهصودص يصدص ا  وص

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för

12 70:4 
13 Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/392).
14 20:41
15 20:39
16 28:88
17 55:26-27 



dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”18

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

”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”19

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

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom
och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över
allt vad de avgudar!”20

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?”21

ف اا ف اا صص لصكص صص ال مص ب كص وص اء رص جص  وص

”... och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”22

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”23

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!”24

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

”Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår
av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må
ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”25

Anas berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att kastas i helvetet och det kommer att säga:

زييد  ن مم هصل  مي

”Finns det fler?”26

18 5:64
19 38:75 
20 39:67 
21 2:210
22 89:22
23 20:5
24 25:59
25 al-Bukhârî (7494) och Muslim (758). 
26 50:30



till dess att Han placerar Sin fot över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”27

I en annan rapportering nämns ”Sitt ben”.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den siste mannen som inträder paradiset kommer än att gå och snubbla på Vägen och än bli bränd
av elden. När han har passerat den vänder han sig om och säger: ”Väldig är Han som räddade mig
från dig!” Då reses ett träd framför honom så att han säger: ”Herre! Låt mig komma det nära”,
varpå han kommer det nära. Då säger Han till honom: ”Människa! Behagas du av att Jag ger dig
hela världen och dess motsvarighet därtill?” Han svarar: ”Herre! Gör Du narr av mig när Du är
skapelsernas Herre?” 

Ibn Mas´ûd skrattade och sade: ”Skall ni inte fråga varför jag skrattade? Så gjorde Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och skrattade. Sedan frågade han: ”Skall ni inte fråga varför jag
skrattar?” De sade: ”Varför skrattar du?” Han svarade: ”På grund av skapelsernas Herres skratt när
han sade till Honom: ”Gör Du narr av mig?” Då svarar Allâh (ta´âlâ): ”Jag gör inte narr av dig men
Jag är kapabel till allt Jag vill.” Därpå för Han in honom i paradiset.”28

Djâbir berättade att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Han (´azza wa djall) skall säga: ”Jag är er Herre.” De kommer att säga: ”Inte förrän vi ser Dig.” Då
visar Han sig för dem skrattandes.”

Han sade: ”Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga det.”29

Anas och andra berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 

”Allâh blir gladare när Hans slav ångrar sig än när någon av er blir av med sin kamel som han har
sin mat och dryck på och sedan finner den under trädet som han sov under och säger: ”Allâh! Du är
min slav och jag är Din herre!”30 

Dessa och liknande är Allâhs  (ta´âlâ) egenskaper.  De nämns i  Qur'ânen och Sunnah och måste
betros och förstås bokstavligt. De skall inte tolkas eller liknas vid skapelsen. Man måste tro på att
Skaparen (subhânahu wa ta´âlâ) inte liknar Sina skapelsers egenskaper på något som helst sätt. På
samma sätt liknar inte Hans essens skapelsernas essenser. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

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

”Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.”31

På det här viset trodde samfundets Salafs och Ahl-us-Sunnahs lärda. Allesammans trodde på och
accepterade dem. Därtill undvek de jämförelse och tolkning. De anförtrodde Allâh (´azza wa djall)
med kunskapen om dem. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade om dem med djupt rotad kunskap:

27 al-Bukhârî (4848), Muslim (2188), Ahmad (3/129), at-Tirmidhî (3272), an-Nasâ'î i ”al-Kubrâ” (7719), ad-Dârimî i
”ar-Radd ´alâ  Bishr  al-Marîsî,  sid.  69,  al-Bayhaqî  i  ”al-Asmâ' was-Sifât”,  sid.  348-349,  Ibn  Khuzaymah i  ”at-
Tawhîd”, sid. 92-93, och Ibn Mandah i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 42, som sade: 

”Hadîthen är bekräftad enligt samstämmighet.”
28 Ahmad (5/269), Muslim (187), Ibn Mandah (661) m fl. 
29 Muslim (191) och Ahmad (3/383).
30 al-Bukhârî (11/91) och Muslim (2675).
31 42:11



بهنصا ندي رص ن  عي نما بيهي كصل  مه ل مي يصقصولصونص آمص ونص فيي ال عي خص اسي الرم  وص

”De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger: ”Vi tror på detta; allt är från vår Herre.”32

Sufyân bin ´Uyaynah sade:

”Tolkningen av allt som Allâh har beskrivit Sig själv med i Sin skrift är att läsa det och tiga. Ingen
annan än Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har rätt att tolka det.” 

En man sade till Mâlik bin Anas:

”Abû ´Abdillâh! 

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Hur reste Han sig?” Han svarade: ”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är
obligatoriskt att tro på den och det är en innovation att fråga om den. Jag tror inte att du är något
annat än vilsen.” Därefter befallde han att han körs ut.

al-Walîd bin Muslim sade:

”Jag frågade al-Awzâ´î, Sufyân ath-Thawrî och Mâlik bin Anas om hadîtherna kring egenskaperna
och beskådningen. De sade: ”För dem vidare som de har kommit utan föreställning.”

az-Zuhrî sade:

”Klargörandet ankom Allâh, framförandet ankom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och
oss ankommer underkastelsen.”

Vissa av Salaf sade:

”En fots islam är inte stadig utan underkastelse.”

Gällande Hans ord:

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

”Hans tron var ovanpå vattnet.”33

så sade Abûl-´Âliyah:

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

betyder att Han reste Sig:

ات  اوص مص ب عص سص اهصنم سص وم  فصسص

32 3:7
33 11:7



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

betyder att Han skapade dem.”

Mudjâhid sade:

”Att Han استوى betyder att Han höjde Sig över tronen.”34

al-Baghawî sade:

”Imâm Abû ´Alî al-Husayn bin Muhammad al-Qâdhî underrättade oss: Abû Nu´aym ´Abdul-Malik
bin al-Hasan al-Isfarâyînî underrättade oss: Min faders morbror Abû ´Awânah Ya´qûb bin Ishâq al-
Hâfidh  underrättade  oss:  Abûl-Azhar  Ahmad  bin  al-Azhar  underrättade  oss:  Wahb  bin  Djarîr
underrättade oss: Min fader underrättade oss: Jag hörde Muhammad bin Ishâq återberätta Ya´qûb
bin ´Utbah, från  Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im berättade från sin fader som
berättade från sin fader som sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven
går under, familjerna hungrar och egendomarna ödeläggs. Be din Herre om regn för oss. Vi ber
Allâh medla inför dig och dig inför Allâh.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Fri
är Allâh från brister! Fri är Allâh från brister!” Han fortsatte säga så till dess att det syntes på hans
följeslagares ansikten. Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Allâh skall
inte bes om medling inför någon av Sin skapelse. Ve dig! Vet du vem Allâh är? Allâh är ovanför Sin
tron och Hans tron är ovanför Hans himlar. Han är såhär ovanför den – Wahb visade med sin hand
och formade den lik en kupol. Abûl-Azhar visade också – och den låter på grund av Honom liksom
en ryttares sadel låter.”35

Denna hadîth rapporterade Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath i kapitlet mot Djahmiyyah och Mu
´tazilah.”36

al-Baghawî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

م  ب كص 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
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 tillbe! Vill ni inte tänka över ?”37

Han (´azza wa djall) sade:

رص  بهرص الصم  يصدص

”Han styr skapelsens ordning.”

Det vill säga, Han allena beslutar den.

34 Sharh-us-Sunnah (1/168-171)
35 Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî

Dâwûd” (1017). 
36 Sharh-us-Sunnah (1/175). 
37 10:3



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

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

Det vill säga, medlarna medlar inte utan Hans tillstånd. Versen avvisar an-Nadhr bin al-Hârith som
brukade säga:

”På Domedagen skall al-Lât och al-´Uzzâ medla för mig.”

Han (ta´âlâ) sade:

م   ب كص ص رص مص ا  ليكص ذص

”Detta är Allâh, er Herre.”

Det vill säga, Han som har gjort de omnämnda handlingarna är er Herre – ni har ingen Herre utom
Honom.

ونص  كمرص أصفصلص تصذص

”Vill ni inte tänka över?”

Skall ni inte dra lärdom?”38

al-Baghawî 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.”39 

Det vill säga att det finns inga pelare som håller dem uppe. Det är den mest korrekta åsikten. De har
inga stöd underifrån som håller dem uppe och inte heller krokar uppifrån som håller i dem. Iyâs bin
Mu´âwiyah sade:

”Himlen reser sig över jorden lik en kupol.”

Det har också sagts att  نصهصا و  åsyftar pelarna, vilket innebär att himlarna vilar på pelare som ni inte  تصرص
kan se. Den teorin påstår att pelarna är ett berg som omger jord och himmel likt en kupol:

شي  ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”Därefter reste Han sig över tronen.”

Höjde Sig över den vill säga.”40

38 Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/343).
39 13:2
40 Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/5-6).



al-Djaylânî

Imâm ´Abdul-Qâdir bin Mûsâ al-Djaylânî (d. 561)

al-Djaylânî sade:

”Han är uppe, rest över Sin tron. Han har all makt och Hans kunskap omger allting:

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 det.”41

نصة  ينص أصل فص سص سي م  هص خص ارص ق دص انص مي م  كص وحص إيلصي هي فيي يصو  الر  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.”42

Det är inte tillåtet att säga att Han är överallt. Det skall sägas att Han är ovanför tronen, vilket Han
själv sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”4344

al-Djaylânî sade:

”Resningen skall nämnas utan tolkning. Det handlar om Hans essens resning över tronen som inte
är  i  form  av  sittning  eller  vidrörning,  vilket  Mudjassimah  och  Karrâmiyyah  säger,  eller
övermäktighet och överlägsenhet, vilket Ashâ´irah säger, eller erövring och dominans, vilket Mu
´tazilah säger.  Föreskriften har ju inte  nämnt det.  Inte heller  har  något  sådant  rapporterats  från
följeslagarna, efterföljarna eller Salaf bland Ahl-ul-Hadîth och andra. Det enda som rapporteras från
dem är att de sade det som står.”45 

al-Djaylânî sade:

”Varje natt stiger Han (ta´âlâ) ned till  den nedersta himlen som Han vill och hur Han vill.  Han
förlåter de Han vill och väljer bland Sina syndiga, förfelande, brottsliga och trotsiga slavar. Han är
den  Höge,  den  Högste.  Det  finns  ingen  sann  gud  utom  Han.  Hans  är  de  sköna  namnen.
Nedstigningen betyder inte nedstigen nåd och belöning, vilket Mu´tazilah och Ashâ´irah påstår.”46

41 35:10 
42 70:4 
43 20:5
44 al-Ghunyah (1/71). 
45 al-Ghunyah (1/73).
46 al-Ghunyah (1/74).



al-Hamadhânî

Imâm al-Hasan bin al-´Attâr al-Hamadhânî (d. 569)

Kapitel om resningen 

Allâh (ta´âlâ) sade:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ضص فيي سي الصر  اتي وص اوص لصقص السممص ص المذيي خص مص ا  بمكص إينم رص

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över tronen.”47

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”48 

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?”49

Det finns många liknande verser. 

Mahmûd bin Ismâ´îl  underrättade  oss:  Ahmad bin  Muhammad bin  al-Husayn underrättade  oss:
Abûl-Qâsim Sulaymân bin Ahmad at-Tabarânî underrättade oss: ´Alî bin ´Abdil-´Azîz berättade för
oss: Hadjdjâdj bin al-Minhâl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från  Ya´lâ
bin ´Atâ', från Wakî´ bin Hudus, från Abû Razîn al-´Uqaylî som sade:

”Allâhs sändebud! Vart var vår Herre (´azza wa djall) innan Han skapade himlarna och jorden?”
Han sade: ”Ovanför molnen. Under dem fanns luft och ovanför dem fanns luft. Därefter skapade
Han sin tron ovanpå vattnet.”50 

Mahmûd bin Ismâ´îl  underrättade  oss:  Ahmad bin  Muhammad bin  al-Husayn underrättade  oss:
Sulaymân bin Ahmad bin Ayyûb underrättade oss: ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal berättade för
oss: Muhammad bin as-Sabbâh ad-Dûlâbî berättade för oss: al-Walîd bin Abî Thawr berättade för
oss, från Simâk bin Harb, från ´Abdullâh bin ´Amîrah, från al-Ahnaf bin Qays, från al-´Abbâs bin
´Abdil-Muttâlib som sade:

”Jag var i Bathâ' bland en grupp människor som även Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) befann sig i. Han tittade på ett moln som strök förbi och sade: ”Vad kallar ni det för?” De
sade: ”Moln.” Han sade: ”Nimbus då?” De sade: ”Nimbus också.” Han sade: ”Sky då?” De sade:
”Sky också.” Han sade: ”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och jorden?” De sade: ”Det vet
vi inte.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är 71, 72 eller 73 år. Detsamma gäller himlen ovanför
den.” Han kom upp i sju himlar och sade: ”Ovanför den sjunde finns ett hav som är lika djupt som
avståndet mellan två himlar. Ovanför det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän

47 7:54
48 20:5
49 67:16-17 
50 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).



är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan
två himlar. Och Allâh (´azza wa djall) är ovanför den.”51

Abû Mansûr Mahmûd bin Ismâ´îl underrättade oss: Abû Bakr Muhammad bin ´Abdillâh bin Ahmad
bin Shâdhân al-A´radj underrättade oss: Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Muhammad bin
Fawrak al-Muqri' underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin ´Amr bin Abî ´Âsim underrättade oss:
Hudbah berättade för oss: Abân bin Yazîd al-´Attâr berättade för oss, från Yahyâ bin Abî Kathîr,
Hilâl bin Abî Maymûnah berättade för mig: ´Atâ' bin Yasâr berättade för oss, från Mu´âwiyah bin
al-Hakam as-Sulamî som sade:

”Allâhs sändebud! 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.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) såg väldigt allvarligt på det varpå jag sade: ”Skall jag inte frige henne?” Han sade:
”Hämta henne till mig.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon
svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs
sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso
troende.”52 

Mahmûd bin Ismâ´îl  underrättade  oss:  Ahmad bin  Muhammad bin  al-Husayn underrättade  oss:
Sulaymân bin Ahmad underrättade oss: Muhammad bin ´Abdillâh al-Hadhramî berättade för oss:
´Abdullâh bin Abî Ziyâd al-Qatawânî berättade för oss: Yahyâ bin Abî Bukayr berättade för oss:
Isrâ'îl berättade för oss, från Abû Ishâq, från ´Abdullâh bin Khalîfah, från ´Umar bin al-Khattâb
(radhiya Allâhu ´anh) 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.”5354

Mahmûd bin Ismâ´îl  underrättade  oss:  Ahmad bin  Muhammad bin  al-Husayn underrättade  oss:
Sulaymân bin Ahmad underrättade oss: Zakariyyâ bin Yahyâ as-Sâdjî berättade för oss: Hudbah bin
Khâlid  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.”55

al-Hamadhânî sade:

51 Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193),
Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid.
19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid, 87, och svag enligt al-Albânî
i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577). 

52 Muslim (537),  Abû Dâwûd (930),  an-Nasâ’î  (3/13),  Mâlik (2/776),  Ibn  Abî ´Âsim (479),  al-Bayhaqî,  sid.  422,
Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121. 

53 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.

54 Djâmi´-ul-Bayân (1/539-540).
55 Futyâ wa Djawâbuhâ fî Dhikr-il-I´tiqâd wa Dhamm-il-Ikhtilâf, sid. 66-78



”Kapitel om dogmen som alla länders lärda är enade om

Abû Tâlib ´Abdul-Qâdir  bin  Muhammad bin  ´Abdil-Qâdir  bin  al-Yûsufî  underrättade  oss:  Abû
Ishâq Ibrâhîm bin ´Umar bin Ahmad al-Barmakî underrättade oss:  Abûl-Hasan ´Alî  bin ´Abdil-
´Azîz bin Mardak al-Bardha´î underrättade oss: Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim
berättade för oss:

”Jag frågade min fader och Abû Zur´ah om Ahl-us-Sunnahs dogm inom religionens grunder och
vilken dogm de lärda, som de har träffat världen över, har haft och vad de två anser om det. De
sade: 

”Vi träffade de lärda i Hidjâz, Irak, Levanten och Jemen och deras dogm var:

1 – Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker.

2 – Qur'ânen är Allâhs tal och den är inte skapad på något som helst sätt.

3 – Ödet, dess goda och dess onda, är från Allâh (´azza wa djall).

4 – Det här samfundets bästa människor efter dess profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Abû
Bakr as-Siddîq, ´Umar bin al-Khattâb, ´Uthmân bin ´Affân och ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu
´anhum). De är de renläriga och vägledda kaliferna.

5 – De tio som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namngav och bekräftade paradiset
åt är sanning.

6 – Båda sade också att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse. Så
har Han beskrivit Sig själv i Sin skrift och via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det
skall inte föreställas. Han omfattar allting med Sin kunskap:

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

”Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.”56

7 – Allâh (tabârak wa ta´âlâ) skall beskådas i nästa liv. Paradisets folk kommer att se Honom med
sina ögon och höra Hans tal hur Han vill och som Han vill...”5758

 

56 42:11
57 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/197-198).
58 Futyâ wa Djawâbuhâ fî Dhikr-il-I´tiqâd wa Dhamm-il-Ikhtilâf, sid. 90-91



Ibn-ul-Djawzî

Hâfidh ´Abdur-Rahmân bin al-Djawzî al-Hanbalî (d. 597)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ضص فيي سي الصر  اتي وص اوص لصقص السممص ص المذيي خص مص ا  بمكص إينم رص

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över tronen.”59

al-Khalîl bin Ahmad sade:

”Tronen är en stol. Varje kungs stol kallas för ”tron”.”

Ka´b sade:

”Himlarna i förhållande till tronen är som en lykta som hänger mellan himlen och jorden.”

Ismâ´îl bin Abî Khâlid rapporterade att Sa´d at-Tâ’î sade:

”Tronen är av röda rubiner.”

Salaf är enade om att inte säga mer än vad som står i versen. 

Vissa människor har avvikit när de har tolkat tronen som makt. Dels avviker en sådan tolkning från
realia, dels går den emot rapporteringarna. Hör de inte att Allâh (´azza wa djall) 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.”60?

Anser de att Hans makt låg över vattnet? Och hur kan makten vara av röda rubiner?

Andra säger att ”reste Sig” (ى تصوص :Deras argument är prosan .(استولى) betyder att Han tog makten ( اس 

Bishr reste sig (ى تصوص över Irak utan svärd eller spillt blod ( اس 

En annan är:

De båda reste sig (ى تصوص över kungarnas tron (اس 
tack vare sina dygder och inte våldsamt

Det är fel enligt språkvetarna. Ibn-ul-A´râbî sade:

”Araberna känner inte till att resa sig betyder att ta makten. Den som påstår det ljuger stort.”

Man säger att man tar makten över något om man dessförinnan har varit långt borta från det och
inte haft möjligheten att bemästra det. Allâh (´azza wa djall) har ju alltid haft makten över allting.
Likaså är prosan sagda av okända människor. Så sade Ibn Fâris al-Lughawî. Och även om de är

59 7:54
60 11:7



autentiska så finns det inget bevis i dem, ty vi förklarade att makten tas endast av någon som har
saknat den. Vi söker skydd hos Allâh mot de vilsnas förnekelse och Mudjassimahs liknelse.61

Ibn-ul-Djawzî 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  الر  ةص وص ئيكص لص جص ال مص رص اريجي  تصع  عص ي ال مص ي ذي نص ام مه

”...  från  Allâh  till  vilken  många  vägar  leder  upp.  Till  Honom stiger  änglarna  och  den  heliga
ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.”62

Det finns två åsikter om ordet  اريجي عص ي ال مص :ذي

1 – Ibn ´Abbâs sade att det betyder himlar. Mudjâhid sade att det betyder änglarnas himmelsvägar.
Ibn Qutaybah sade:

”Grunden till اريجي عص ”.är trappor och används i samband med uppgång ال مص

al-Farrâ' sade:

”I och med att änglarna stiger upp till Honom beskrev Han sig själv på det viset.”

al-Khattâbî sade:

اريج” عص betyder trappor, det vill säga en väg uppåt. Till Honom stiger slavarnas handlingar och de ال مص
troendes själar.”

2 – Gåvor och ynnest. Den åsikten har Qatâdah.

Han (´azza wa djall) sade:

وحص  الر  ةص وص ئيكص لص جص ال مص رص تصع 

”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp...”

Det finns två åsikter om anden:

1 – Djibrîl. Den åsikten delar majoriteten.

2 – Den dödes själ. Den åsikten har Qubaysah bin Dhu'ayb.

Han (´azza wa djall) sade:

إيلصي هي 

”Till Honom...”

Det vill säga till Allâh (ta´âlâ).”63

61 Zâd-ul-Masîr (2/128-129).
62 70:3-4
63 Zâd-ul-Masîr (4/336).



Ibn-ul-Djawzî sade:

”Allâh (´azza wa djall) 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?”64

Ibn ´Abbâs sade om:

اء ممن فيي السممص

”Han, som är ovanför himlen...”

”Kan ni vara säkra på att inte straffas av Honom som är ovanför himlen, det vill säga Allâh (´azza
wa djall)?”65

Ibn-ul-Djawzî sade:

”Allâh (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.”66

Abû Sulaymân al-Khattâbî sade:

لص صوم هصوص ال 

”Han är den Förste...”

Den Förste är Han som föregår allting:

رص  خي ال  وص

”... och den Siste...”

Han som är kvar när skapelsen har upphört:

الظماهيرص  وص

”Han är den Uppenbare...”

Han är uppenbar med Sina slående bevis, upplysta belägg och vittnesmål som bevisar Hans enhets
giltighet. Han är den Uppenbare genom att vara ovanför Sin skapelse med Sin förmåga. Det kan

64 67:16-17
65 Zâd-ul-Masîr (4/316).
66 57:3 



också betyda med höghet och suveränitet:

نص  ال بصاطي وص

”... och den Dolde...”

Han är avskärmad från tittarnas blickar, uppenbar för tänkarnas sinnen. Det betyder alltså att Han
vet det uppenbara och är underrättad om det dolda. 

Han (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.”67

Det har redan förklarats i ”al-A´râf”.”68

67 57:4
68 Zâd-ul-Masîr (4/232).


