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 بسم ا الرحمن الرحيم

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

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

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



Ibn ´Abdil-Barr

Imâm Abû ´Umar Yûsuf bin ´Abdil-Barr al-Qurtubî (d. 463)

Ibn ´Abdil-Barr sade:

”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?”1 

Denna hadîth är bekräftad och dess berättarkedja är autentisk. Ahl-ul-Hadîth är inte oense om dess
äkthet. Den har återberättats från många håll och på olika sätt. Pålitliga återberättare har rapporterat
den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). 

Hadîthen bevisar också att Allâh (´azza wa djall) är i höjden, ovanför tronen och de sju himlarna,
vilket Samlingen säger. Den är deras bevis mot Mu´tazilah och Djahmiyyah som säger att Allâh
(´azza wa djall) är överallt och inte ovanför tronen. Beviset för att Ahl-ul-Haqq har rätt är Allâhs
(´azza wa djall) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

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.”3

ونص رص مص ا يصؤ  لصونص مص يصف عص قيهيم  وص ن فصو  بمهصم مه افصونص رص يصخص

”De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”45

Ibn ´Abdil-Barr sade:

”De lärda är enade om att  det finns kunskap som alla muslimer måste kunna och att  det finns
kunskap som enbart vissa måste kunna. Om en del kan den, behöver resten inte göra det. Däremot
har de delade åsikter om var gränsen för denna kunskap går. Det som alla måste ha kunskap om och
som ingen får vara okunnig om av de ålagda plikterna är exempelvis att bekänna muntligt  och
acceptera med hjärtat att Allâh är En utan någon partner, jämlike eller vederlike, att Han varken har
avlat eller avlats, att ingen är som Han, att Han har skapat allting, att allting skall återvända till
Honom och att Han lever och aldrig kommer att dö.

Ahl-us-Sunnah tror på att Han alltid har funnits med Sina egenskaper och namn, att Han saknar en
början och ett slut och att Han har rest Sig över tronen.

De vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud och siste profet.

1 al-Bukhârî (7494) och Muslim (758).
2 20:5
3 35:10
4 16:50 
5 at-Tamhîd (7/128-129).



De tror på Återuppståndelsen efter döden för räkenskap för handlingarna och att paradisets lyckliga
invånare och helvetets olyckliga invånare kommer att leva i respektive boning för alltid.

De tror på att Qur’ânen är Allâhs tal och att den består av en sanning från Allâh och att det är
obligatoriskt att tro på hela den.”6

Ibn ´Abdil-Barr sade:

”Den här hadîthens betydelser är klara och tydliga och behöver inte diskuteras. Vad gäller hans
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fråga ”Var är Allâh?” och hennes svar ”Ovanför himlen.”, så är det
Ahl-ul-Haqqs dogm eftersom 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!”7

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.”8

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

”Till  Honom stiger  änglarna  och den heliga  ingivelsens  ande  upp under  en  dag  vars  längd är
femtiotusen år.”9 

Det finns mycket av det i Qur'ânen, något vi har framfört i Ibn Shihâbs kapitel i samband med
hadîthen om nedstigningen. Däri avvisas Mu´tazilah och likaså klargörs Allâhs (´azza wa djall) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”10 

Muslimerna har alltid och överallt i tid av svårigheter lyft sina händer mot himlen i hopp om att
Allâh (´azza wa djall) skonar dem.”11

Ibn ´Abdil-Barr sade:

”Beträffande deras metaforiska tolkning av resningen (الستواء) och att den betyder erövring (استولى),
så är den meningslös och inte alls uppenbar språkligt sett. Erövring (الستيلء) betyder kamp. Ingen
bekämpar eller överväldigar Allâh. Han är den Ene, som alla är i behov av och som inte behöver
någon. Ett tal har rätt att förstås ordagrant till dess att samfundet är enat om att det är bildligt.
Annars går det inte att följa vägledningen som har sänts ned till oss från vår Herre. Allâhs tal skall
förstås på det kändaste och mest uppenbara viset så länge det inte finns något odiskutabelt skäl som
sätter stopp för det. Om alla skulle påstå symbolism skulle inga begrepp förbli. Fjärran är Allâh
(´azza wa djall) från att tilltala araberna på ett obegripligt och felaktigt sätt. Resningen (الستواء) är ju
känd  och  begriplig  ur  ett  språkligt  perspektiv  och  står  för  höghet  och  bestigning,  stadga  och

6 Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih (1/29).
7 67:16
8 35:10
9 70:4
10 20:5
11 al-Istidhkâr (23/167).



stabilitet. Abû ´Ubaydah sade om Hans (ta´âlâ) ord:

ى تصوص  اس 

”... reste Han sig...”

”Det vill säga upphöjde Sig. Araberna säger att man gick upp på (استويت) riddjuret och gick upp på (
”.taket (استويت

Andra sade att det även betyder fulländad ungdom.”12

Ibn ´Abdil-Barr sade:

”Ahl-us-Sunnah är enade om att  erkänna och betro alla egenskaper som nämns i Qur'ânen och
Sunnah som verkliga och inte som metaforiska. Dock låter de bli att föreställa sig eller begränsa
specifika egenskaper.

Beträffande  Ahl-ul-Bid´a  som  Djahmiyyah,  Mu´tazilah  och  Khawâridj,  så  är  de  ense  om  att
dementera  dem  och  accepterar  inga  som  verkliga.  De  påstår  att  den  som  bekräftar  dem  är
Mushabbih. Å andra sidan anser de som bekräftar dem att de dementerar den dyrkade. Sanningen
ligger  hos  dem som citerar  Allâhs  skrift  och  Hans  sändebuds  (sallâ  Allâhu ´alayhi  wa sallam)
Sunnah. De är samlingens imamer.”13 

Ibn ´Abdil-Barr sade: 

”Vissa av dem argumenterar  med rapporteringen som återberättas  av ´Abdullâh bin Dâwûd al-
Wâsitî, från Ibrâhîm bin ´Abdis-Samad, från ´Abdul-Wahhâb bin Mudjâhid, från hans fader, från
Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade om:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”14 

”Han tog makten över hela Sin skapelse. Ingen plats undkommer Honom.”

Dels är den rapporteringen från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) svag, dels  går  den emot
autentiska rapporteringar. Dess återberättare är okända och svaga. ´Abdullâh bin Dâwûd al-Wâsitî
och ´Abdul-Wahhâb bin Mudjâhid är svaga. Ibrâhîm bin ´Abdis-Samad är okänd. Dessa människor
accepterar ju inte hadîther som återberättas av enstaka återberättare inom årskullarna (أخبار الحاد), så
hur kan de argumentera med en liknande rapportering? Om de bara hade varit  förståndiga och
rättvisa. Har de inte hört Allâh (subhânah) säga:

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

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig
underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”15?

Det bevisar att Mûsâ (´alayhis-salâm) hade sagt till Farao att hans Gud är ovanför himlen medan

12 at-Tamhîd (7/131).
13 at-Tamhîd (7/128).
14 20:5
15 40:36-37 



Farao trodde att han ljög.”16

Ibn ´Abdil-Barr sade:

”Följeslagarnas och efterföljarnas lärda som har tolkat Qur'ânen förklarade Hans (´azza wa djall)
ord:

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 ثصٍة 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.”17

och sade:  ”Han  är  ovanför  tronen och Hans  kunskap  är  överallt.”  Ingen erkänd person tycker
annorlunda.”18

Ibn ´Abdil-Barr sade: 

”al-´Abbâs  bin  Muhammad ad-Dûrî  sade:  Jag  hörde  Yahyâ  bin  Ma´în  säga:  Jag  bevittnade  att
Zakariyyâ bin ´Adî frågade Wakî´:

”Abû Sufyân! Vad sägs om dessa hadîther, som den om att fotpallen är de två fötternas plats och
andra?” Wakî´ sade: ”Vi var med om att Ismâ´îl bin Abî Khâlid, Sufyân och Mis´ar återberättade
dessa hadîther utan att tolka något.”

al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî sade: 

”Jag hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga om hadîtherna kring beskådningen, fotpallen, vår
Herres skratt åt slavarnas hopplöshet som håller på att vända, vart vår Herre var innan Han skapade
himlen, att helvetet inte fylls förrän din Herre (´azza wa djall) placerar Sin fot över det varpå det
säger  ”Det  räcker,  det  räcker”  och  dylika  hadîther:  ”Dessa  hadîther  är  autentiska.  Pålitliga
återberättare har framfört dem från varandra till dess att de har nått oss. Vi anser att de är tvivelsutan
sanna. Men om vi får frågan om hur Han placerar Sin fot eller hur Han skrattar, säger vi att det inte
skall tolkas och att vi inte har hört någon tolka det.”19

Mâlik fördömde dem som återberättade liknande hadîther å det grövsta. Asbagh och ´Îsâ berättade
att Ibn-ul-Qâsim sade:

”Jag  frågade  Mâlik  om personen  som återberättar  hadîther  om att  Allâh  skapade  Âdam i  Sin
skepnad, att Han skall avtäcka Sitt smalben på Domedagen, att Han skall föra in Sin hand i Elden
och ta ut folk därifrån och dylikt. Han fördömde det å det grövsta och förmenade att han återberättar
dem för någon.”

Anledningen att  Mâlik föraktade handlingen var  att  han fruktade att  folk skulle  spekulera med
liknelse och föreställning.  Ahmad bin ´Abdillâh bin Muhammad bin ´Alî  underrättade oss: Min
fader berättade för mig: Ahmad bin Khâlid berättade för oss: Jag hörde Ibn Wadhdhâh säga:

”Jag frågade Yahyâ bin Ma´în om nedstigningen varvid han sade:  ”Godtag den utan att begränsa
den  med  en  åsikt.  Varenda  en  som jag  har  träffat  från  Ahl-us-Sunnah  bekräftar  hadîthen  om

16 at-Tamhîd (7/132).
17 58:7 
18 at-Tamhîd (7/138-139).
19 Autentisk enligt Ibn Taymiyyah i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (5/51).



nedstigningen.”

Han sade också:

”Yahyâ bin Ma´în sade till mig: ”Bekräfta den utan att beskriva den.”

Ahmad bin Sa´îd bin Bishr berättade för oss: Ibn Abî Dulaym berättade för oss: Ibn Wadhdhâh
berättade för oss:

”Jag frågade Yahyâ bin Ma´în om nedstigningen varvid han sade:  ”Godtag den utan att begränsa
den.”

Muhammad bin ´Abdil-Malik underrättade oss: ´Abdullâh bin Yûnus berättade för oss: Baqiyy bin
Makhlad berättade för oss: Bakkâr bin ´Abdillâh al-Qurashî berättade för oss: Mahdî bin Dja´far
berättade för oss från Mâlik bin Anas att:

”Han frågade honom om Allâhs (´azza wa djall) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”20 

”Hur  reste  Han sig?”  Mâlik  böjde  på  huvudet  och  sade  sedan:  ”Hans  resning  är  okänd,  Hans
handling är obegriplig och att fråga om detta är innovation.”

Baqiyy sade: Ayyûb bin Salâh al-Makhzûmî berättade för oss i Ramlah: 

”Vi var hos Mâlik när en irakier kom till honom och sade: ”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 sade: ”Du har frågat om något som inte är okänt och talat om något som
inte är begripligt.  Du är en dålig person. Kör ut honom!” De tog honom i armen och körde ut
honom.”

Yahyâ bin Ibrâhîm bin Muzayyin sade:

”Mâlik  föraktade  tal  om de  hadîtherna  då  de  består  av  begränsning,  beskrivning  och  liknelse.
Räddningen ligger i att säga det Allâh (´azza wa djall) sade och beskrev Sig själv med, som ansikte,
två händer, utsträckning av händer, resning och tal. Han sade:

ي هص ا  ج  لووا  فصثصمم وص ا تصوص ريبص فصأصي نصمص غ  ال مص ريقص وص ش  ي ال مص لي   وص

”Öst och väst tillhör Allâh och vart ni än vänder er [finner ni] Allâhs ansikte.”21

ب سصوطصتصاني اهص مص بصل  يصدص

20 20:5
21 2:115



”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”22

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!”23

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Låt talaren säga det Allâh sade och stanna där. Han skall inte gå längre än så, tolka eller ifrågasätta,
ty det är destruktivt. Allâh har ålagt Sina slavar att betro uppenbarelsen och inte att tolka något bara
Han vet. Jag har fått reda på att Ibn-ul-Qâsim tyckte att det är harmlöst att återberätta hadîther om
Allâhs skratt. Ty Allâhs nedstigning, skratt, tristess och förvåning skiljer sig från det som härrör från
Hans slavar.”

Min åsikt är att den som tittar på Abû Bakrs, ´Umars, ´Uthmâns, ´Alîs, Talhahs, Sa´ds, ´Abdur-
Rahmâns, de resterande Utvandrarnas, Hjälparnas och alla andra delegationers islam, vet att ingen
av dem kände Allâh (´azza wa djall) via något annat än bekräftelse av profeterna – inte via tal om
rörelse, helhet, uppdelning, dåtid och nutid. Om de hade varit ålagda att betrakta termer som rörelse,
stillhet, kropp, dementi av kropp, antropomorfism och dementi av antropomorfism, skulle de inte
utelämnat dem. Och om de hade utelämnat en plikt skulle inte Qur'ânen hyllat och berömt dem. Om
de hade varit kända för sådant skulle de offentliggjort det liksom de offentliggjorde Qur'ânen och
rapporteringarna.

De förhåll sig till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Vår Herre stiger ned till den nedersta himlen.”

liksom de förhöll sig till Allâhs (´azza wa djall) ord:

بصلي بوهص ليل جص لمى رص ا تصجص  فصلصمم

”Och då hans Herre visade Sig för berget...”24

och:

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

”... och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”25

Alla sade att Han stiger ned, visar Sig och kommer utan föreställning. De frågade inte hur Han
kommer, hur Han visar Sig eller hur Han stiger ned, varifrån Han kommer, varifrån Han visar Sig
eller varifrån Han stiger ned – ty Han (ta´âlâ) är inte alls som Sin skapelse.”26

22 5:65
23 39:67 
24 7:143
25 89:22
26 at-Tamhîd (7/149-153).



Ibn-ul-Bannâ'

Imâm al-Hasan bin Ahmad bin al-Bannâ' al-Baghdâdî (d. 471)

Ibn-ul-Bannâ' sade:

”Abû Bakr al-Âdjurrî sade:

”I  Qur'ânens finns  bevis  för att  Allâh (ta´âlâ)  är  ovanför  himlen,  ovanför  tronen,  och att  Hans
kunskap omger hela Hans skapelse. 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?”27

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.”28

لصى صع  بهكص ال  مص رص بهحي اس  سص

”Förklara din Herres, den Högstes, namn vara fritt från brister!”29

Han sade till ´Îsâ:

افيعصكص إيلصيم  رص فهيكص وص تصوص إينهي مص

”Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”30

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.”31

ٍء ي  اطص بيكصله شص ص قصد  أصحص أصنم ام ير  وص ٍء قصدي ي  لصى كصله شص ص عص وا أصنم ام لصمص رص بصي نصهصنم ليتصع  صم  لص ال  ث لصهصنم يصتصنصزم ضي مي صر  نص ال  مي اٍت وص اوص مص ب عص سص لصقص سص ص المذيي خص ام
ا ل ما  عي

”Allâh är Den som har skapat sju himlar och lika många jordar och genom dem alla strömmar
[oupphörligt] Hans vilja. Detta för att ni skall veta att Allâh har allt i Sin makt och att Allâh omfattar
allt med Sin kunskap.”32

Hadîtherna och rapporteringarna är mångfaldigt och autentiskt rapporterade om det. 

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh (´azza wa djall) hade bestämt skapelsen skrev Han en bok som är hos Honom ovanför

27 67:16-17 
28 35:10
29 87:1
30 3:55 
31 4:158
32 65:12



Hans tron: Min nåd har övervunnit Min vrede.”333435

Ibn-ul-Bannâ' sade:

”Ahmad (radhiya Allâhu ´anh) gjorde Takfîr på Mu´tazilah, Qadariyyah och likaså Djahmiyyah i
flera rapporteringar. Han fastställde även Lafdhiyyahs otro. Han gjorde Takfîr på de Khawâridj som
anklagade  ´Uthmân  och  ´Alî  för  att  vara  syndare.  Samma  dom  gäller  Râfidhah.  Angående
Murdji'ah, så är domen detaljerad. Han sade om Mushabbihah:

”Den som säger att Allâh har en hand liksom min hand har liknat Allâh vid skapelsen. Det är otro.
Allâh (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.”36

Vi beskriver  Allâh endast  såsom Han har  beskrivit  Sig själv eller  såsom Hans sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom eller det som samfundet har enats om.”

Om någon undrar hur det är, säger vi att vi inte tolkar något och att vi inte har hört någon tolka det.
Det sades till Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ):

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

”Hur reste Han sig?” Hon sade: ”Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är
obligatoriskt att tro på den, otro att förneka den och innovation att fråga om den.”3738

33 al-Bukhârî (3194) och Muslim (2751).
34 ash-Sharî´ah, sid. 290
35 al-Mukhtâr fî Usûl-is-Sunnah, sid. 75-76
36 42:11
37 Ibn Taymiyyah sade:

”Detta svar har rapporterats från Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ), både från henne och från profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam). Dess berättarkedja är dock ingenting som man kan stödja sig på.” (Sharh Hadîth-in-
Nuzûl, sid. 34)

38 ar-Radd ´alâl-Mubtadi´ah, sid. 241-248



al-Harawî

Imâm Abû Ismâ´îl ´Abdullâh bin Muhammad al-Ansârî al-Harawî (d. 481)

Kapitel om att Han (ta´âlâ) är ovanför himlen

11 – ´Umar bin Ibrâhîm bin Ismâ´îl al-Imâm underrättade oss: Dja´far bin Ma´âlî berättade för oss:
´Umar bin Hârûn berättade för oss: Abû Kurayb berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för
oss, från Sa´îd bin al-Marzabân, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med en svart och utländsk slavinna och
sade: ”Jag är skyldig att frige en slav. Gills hon?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Var är
Allâh?” Hon pekade mot himlen.  Han frågade henne:  ”Vem är  jag?” Hon sade:  ”Du är  Allâhs
sändebud.” Då sade han: ”Frige henne. Hon är troende.”

Mu´âwiyah bin al-Hakams hadîth har en berättarkedja som är mer autentisk än denna39. 

Kapitel om att Han (´azza wa djall) är ovanför tronen

12  –  Muhammad  bin  Ahmad  al-Hâkim  (rahimahullâh)  berättade  för  oss:  Muhammad  bin
Muhammad  al-Anmâtî  berättade  för  oss:  Ibrâhîm  bin  al-Husayn  al-Kisâ'î  berättade  för  oss:
´Abdullâh bin Yahyâ al-Madanî berättade för oss: Mâlik berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-
A´radj, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:

”När Allâh (´azza wa djall) hade bestämt skapelsen skrev Han en bok som är hos Honom ovanför
Hans tron: Min nåd har övervunnit Min vrede.”40 

39 Muslim (37).
40 al-Bukhârî (3194) och Muslim (2751).



as-Sam´ânî 

Imâm Abûl-Mudhaffar Mansûr bin Muhammad as-Sam´ânî (d. 489) 

as-Sam´ânî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

لييم  ٍء عص هصوص بيكصله شصي  اٍت 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.”41

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

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

al-Farrâ’, Ibn Kaysân 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, vilket Han nämner i kapitlet ”as-Sadjdah”.”42

as-Sam´ânî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”Därefter reste Han sig över tronen.”43

Mu´tazilah tolkar resningen (الستواء) som erövring (الستيلء) och kväder:

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

Ahl-us-Sunnah tar avstånd från den tolkningen. De säger att resningen över tronen är en av Allâhs
(ta´âlâ) egenskaper som inte skall föreställas och som måste betros. Det citeras att Mâlik bin Anas
och andra från Salaf sade om denna vers:

”Det är obligatoriskt att tro på den och en innovation att fråga om den.”44

as-Sam´ânî sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade:

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

41 2:29
42 Tafsîr-ul-Qur'ân (1/437-438).
43 7:54
44 Tafsîr-ul-Qur'ân (2/188).



”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?”45

Ibn ´Abbâs sade om:

اء نتصم ممن فيي السممص أصأصمي

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

”Det vill säga Allâh.”

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

”... inte låter jorden uppsluka er?”

Blir turbulent och börjar snurra. Det sägs också att verbet تصمصورص syftar på jordskred så att ni hamnar i
den nedersta jorden.

Han (ta´âlâ) sade:

اء  نتصم ممن فيي السممص أصم  أصمي

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

Det vill säga er Herre.”46

as-Sam´ânî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”47 

Håll fast vid din kännedom att ordet kan språkligt sett betyda flera saker. Det kan betyda الستواء 
höghet, befästning, erövring (om än långsökt) och åtagande. Ahl-us-Sunnahs dogm är att tro på det
utan föreställning. De rapporterade från Dja´far bin ´Abdillâh och Bishr al-Khaffâf som sade:

”Vi var hos Mâlik när en man kom och sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Hur reste Han sig?” Mâlik sänkte på huvudet en längre tid och började svettas. Därefter sade han:

”Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. 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

45 67:16-17 
46 Tafsîr-ul-Qur'ân (3/11-12).
47 20:5



han att han körs ut.”

Ahl-ul-Hadîth  har  rapporterat  att  Sufyân  ath-Thawrî,  al-Awzâ´î,  al-Layth  bin  Sa´d,  Sufyân  bin
´Uyaynah och ´Abdullâh bin al-Mubârak sade om mindre klara Qur'ân-verser:

”Förkunna dem som de har nämnts.”

Vissa sade att  dess  tolkning är  att  det  betros  och att  det  är  Mu´tazilah som tolkar som السÅÅتواء 
åtagande.  az-Zadjdjâdj,  an-Nahhâs  och  andra  språkvetare  från  Ahl-us-Sunnah  sade  att السÅÅÅتواء 
betyder endast erövring (الستيلء) i samband med en kamp, vilket är omöjligt i förhållande till Allâh
(ta´âlâ).”48

48 Tafsîr-ul-Qur'ân (3/319).



al-Kalwadhânî

Imâm Abûl-Khattâb Mahfûdh bin Ahmad al-Kalwadhânî (d. 510) 

De frågade: Är skapelsernas Herre en?
Jag svarade: Fullkomligheten tillkommer vår Herre, den Ene

De frågade: Anser du att någon liknar Allâh?
Jag svarade: Den som liknar Allâh vid skapelsen hamnar i det slutna helvetet

De frågade: Beskriver du Guden? Klargör för oss!
Jag svarade: Egenskaperna tillkommer Honom som besitter det eviga majestätet

De frågade: Är de egenskaperna eviga liksom essensen?
Jag svarade: Liksom den, de har inte uppstått

De sade: Du anser ju att Han är en kropp, precis som vi
Jag sade: Vi anser att den som förkroppsligar Honom är som en kättare

De frågade: Är Han på alla platser?
Jag svarade: Han är uppe, det är Ahmads lära

De sade: Du påstår att Han har rest sig över tronen
Jag sade: Korrekt, så har min Herre sagt

De frågade: Vad betyder Hans resning? Klargör för oss!
Jag svarade: Så frågar den överskridande

De frågade: Nedstigningen då?
Jag svarade: Den har återberättats av människor som håller vid Muhammads föreskrift

De frågade: Hur är Hans nedstigning?
Jag svarade: Sättet har inte rapporterats med en sammanbunden kedja för mig

De frågade: Skall Han beskådas med ögonen? Klargör för oss!
Jag svarade: Den vägledde skall få se Honom49

49 al-Mandhûmah fîl-´Aqîdah, sid. 19-20



Ibn ´Aqîl

Imâm Abûl-Wafâ' ´Alî bin ´Aqîl al-Hanbalî (d. 513)

En Mu´tazilî sade: ”En person är inte muslim förrän han tror på Allâh och Hans egenskaper på ett
sätt  som  tillkommer  Honom.”  Jag  sade:  ”Allâhs  sändebud  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)
underlättade det som du har försvårat. Han accepterade folks religion utan allt det där. Han sade till
slavinnan: ”Var är Allâh?” Hon pekade mot himlen varpå han sade: ”Hon är troende.” Han lät dem
bekräfta på ett grundligt sätt.

Mu´tazilah anser att den som tror på något annat än det som de tror på är inte troende. Det fordrar
att det görs Takfîr på Salaf. Vi är säkra på att Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) inte
hade samma dogm som Abû ´Alî al-Djubbâ’î och Abû Hâshim.” Mannen började skämmas.50

50 al-Funûn via al-Âdâb ash-Shar´iyyah (1/271-272) av Ibn Muflih.



Ibn Abî Ya´lâ

Imâm Abûl-Husayn Muhammad bin Abî Ya´lâ al-Hanbalî (d. 526) 

Ibn Abî Ya´lâ sade:

”Lov och pris tillkommer Allâh, den Höge, den Väldige, den Hörande, den Seende, som besitter en
vid favör, skänker fortlöpande gåvor och fullkomliga dusörer och erhåller slående belägg. 

Han har upphöjt Sig varvid Han var ovanför Sina sju himlar, därefter reste Han Sig över Sin tron.
Han vet det dolda och det öppna. Han hör tal och hemliga möten. Han har uppenbarat Qur’ânen
med Sin kunskap, skapat människan av jord med Sin hand, format henne med Sitt  ord, valt  ut
Ibrâhîm till Sin förtrogne, kallat på Mûsâ på hans språk, dragit honom intill Sig i en hemlighetsfull
gemenskap, befallt Nûh att bygga en ark under Hans öga, underrättat oss att en kvinna blir varken
havande eller föder utan Hans kännedom, låtit oss veta att allt utom Hans ansikte skall utplånas och
varnat Sina slavar för Sig själv som inte liknar skapelsernas själar. 

Jag tackar  Honom för  att  Han han gett  mig gåvan att  tro  på alla  min Herres  (´azza wa djall)
egenskaper och alla Hans profeter.”51

Ibn Abî Ya´lâ sade:

”´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal sade:

”Jag hörde min fader nämna Muhammad bin Mus´ab ad-Da´´â' och sade: ”Han var en rättfärdig
man. Han brukade stå upp och tala och tillbe i moskén.”

Abû Bakr al-Mu'arrikh underrättade oss via läsning: al-Azharî berättade för oss: ´Alî bin ´Umar al-
Hâfidh berättade för oss: Jag hörde Muhammad bin Mus´ab az-Zâhid säga:

”Den som påstår att Du inte talar och inte ses på Domedagen hädar Ditt ansikte och känner inte Dig.
Jag vittnar att Du är ovanför tronen, ovanför de sju himlarna, och inte som Dina fiender kättarna
säger.”52

Ibn Abî Ya´lâ sade:

”an-Nadjdjâd sade:

”Vi dyrkar Allâh (ta´âlâ) med och tror på det som vi har skrivit ned och förklarat av autentiska och
sammanbundna hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och det som har
sagts av ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) och de lärda efter honom som de har tagit
den kunskapen från mun till mun, generation efter generation, fram till våra lärdas tid, gällande
tolkningen av Hans (ta´âlâ) ord:

ا ودا مص ح  ا مم قصاما بوكص مص ثصكص رص سصى أصن يصب عص  عص

”Helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en berömvärd plats.”53

Den berömvärda platsen är att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall sitta med sin Herre på
tronen. Den som förnekar eller opponerar sig mot detta är ute efter Djahmiyyahs dogm. En sådan

51 Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/6).
52 Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/360).
53 17:79



person skall undvikas och distanseras och det skall varnas för honom. Abû Bakr al-Kâtib berättade
att Abû Dâwûd as-Sidjistânî sade:

”Den som avfärdar Mudjâhids hadîth är Djahmî.”

Muhammad bin Suhayb och flera av våra lärda berättade för oss, från Muhammad bin ´Abdil-Malik
ad-Daqîqî som sade:

”Jag hörde denna hadîth för femtio år sedan. Jag har inte hört  någon förneka den. Det är  bara
kättarna och Djahmiyyah som beljuger den.”54

Ibn Abî Ya´lâ sade:

”Muslimerna  är  enade  om att  bekräftelsen  av  Skaparen  (subhânah)  är  en  bekräftelse  av  Hans
existens,  inte  av  en  begränsning  eller  en  beskaffenhet.  Detsamma  trodde  min  fader  och  de
resterande Salaf om bekräftelsen av Skaparens egenskaper; det är deras existens som bekräftas, inte
en  begränsning  eller  en  beskaffenhet.  Därtill  sade  de  att  Hans  egenskaper  är  olika  skapelsens
egenskaper och att deras realia inte kan uppfattas via tankar eller syn. Grunden som han rättade sig
efter i den här sakfrågan är Hans ord:

لصوا  الل بصابي رص إيلم أصو  كم ا يصذم مص بهنصا وص ندي رص ن  عي نما بيهي كصل  مه ل مي يصقصولصونص آمص ونص فيي ال عي خص اسي الرم ص وص يلصهص إيلم ا  لصمص تصأ وي ا يصع  مص  وص

”Dess innersta mening känner ingen utom Allâh. - De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger:
”Vi tror på detta; allt är från vår Herre.” Men ingen ägnar eftertanke utom de som har förstånd.”55

ا ل ما يطصونص بيهي عي لص يصحي وص

”De kan inte omfatta Honom med kunskap.”56

De ansåg alltså att Skaparen (subhânahu wa ta´âlâ) är En sett till essensen samtidigt som Han har
flera  egenskaper.  Ingen  liknar  Honom  sett  till  Hans  essens  eller  egenskaper.  Han  har  ingen
vederlike. De hörde Hans (´azza wa djall) ord:

ي بي نصونص بيال غص مي ينص يصؤ  تمقيينص  المذي ي بص فييهي هصداى لهل مص تصابص لص رص ليكص ال كي  الم  ذص

”Alif Lâm Mîm. Denna Skrift - här råder inget tvivel - är en vägledning för de gudfruktiga, dem
som tror på det dolda.”57

De trodde på det som Han beskrev Sig själv med och det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa  sallam)  beskrev  Honom  med,  de  underkastade  sig  förmågan,  bekräftade  sändebuden  och
betrodde det dolda.

De trodde på att Skaparens (subhânah) egenskaper är kända sett till det som Han har tillkännagivit,
dolda sett till det som Han har undanhållit. På samma sätt är Skaparen (subhânah) känd på ett sätt,
okänd på ett annat.

De trodde på att Skaparen (subhânah) undanhåller Sina egenskapers realia och dess innebörd från
skapelserna och att Han inte liknar skapelserna. De trodde på dem, var övertygade om deras realia

54 Tabaqât-ul-Hanâbilah (3/20-21).
55 3:7
56 20:110
57 2:1-3



och var okunniga om deras beskaffenhet.

Enligt dem är det inte tillåtet att förkasta dem, vilket Djahmiyyah gör.  

Enligt  dem  är  det  inte  tillåtet  att  likna  dem,  vilket  Mushabbihah  gör  när  de  bekräftar  deras
beskaffenhet.

Enligt dem är det inte tillåtet att tolka dem med språk och metaforer, vilket Ashâ´irah gör. 

Hanâbilah förnekar  inte  de egenskapsrelaterade beskeden,  vilket  Mu´attilah gör,  och inte  heller
liknar de dem, vilket Mushabbihah gör, och inte heller tolkar de dem, vilket Muta'awwilah gör.
Deras dogm är en sanning mellan två osanningar, en vägledning mellan två villfarelser.”58

Ibn Abî Ya´lâ sade:

”Ahl-ul-Hadîth,  inklusive  Ashâ´irah,  är  enade  om  att  acceptera  dessa  hadîther.  Vissa  av  dem
accepterade dem bokstavligt, vilket Ahl-ul-Hadîth gjorde, medan andra tolkade dem, vilket Ashâ
´irah gjorde. Att de tolkar dem betyder att de accepterar dem, annars hade de förkastat dem liksom
de förkastade falska hadîther. Det har rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfund enas inte om villfarelse.”

Att  de  egenskapsrelaterade  hadîtherna  skall  betros  utan  förnekelse,  liknelse,  förklaring  eller
tolkning  är  Salafs  dogm  helt  och  fullt.  Det  var  det  De  troendes  ledare  al-Qâdir  nämnde  i
avhandlingen ”ar-Risâlah al-Qâdiriyyah” när han sade:

”Allt som Allâh har beskrivit Sig själv med och allt som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam)  har  beskrivit  Honom  med  är  Allâhs  (´azza  wa  djall)  egenskaper  på  riktigt  och  inte
metaforiskt.”

Utmed  den  dogmen  enade  De  troendes  ledare  al-Qâ'im  de  lärda  som  närvarade  hos  honom
tillsammans med min fader och Abûl-Hasan al-Qazwînî. Detta skedde 432. 

Min fader sade om de egenskapsrelaterade hadîtherna:

”Dogmen är att de hadîtherna skall betros ordagrant utan tolkningar som går emot den bokstavliga
skildringen. Därtill skall man tro att Allâh liknar ingen annan.”59

58 Tabaqât-ul-Hanâbilah (3/389-390).
59 Tabaqât-ul-Hanâbilah (3/391-392).



Abûl-Qâsim al-Asbahânî 

Imâm Abûl-Qâsim Ismâ´îl bin Muhammad al-Asbahânî (d. 535)

Abûl-Qâsim al-Asbahânî sade:

”´Alî bin ´Umar al-Harbî (d. 442) sade i sin ”Kitâb-us-Sunnah”60:

”Allâh (ta´âlâ) stiger (يصنزيل) varje natt ned till den nedersta himlen. Det har profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sagt och skall inte föreställas. Om någon frågar i fall verbet är stiger ned (يصنزيل)
eller sänder ned (يصنزيل), så är det verbet stiger ned (يصنزيل) som gäller. Den som säger att det handlar
om verbet sänder ned (يصنزيل) har innoverat. 

Det är också innovation samt en avvisning av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att säga att
ett ljus eller sken stiger ned.”

Han sade också:

”Vi anser också att Allâh (´azza wa djall) har en tron, att Han är ovanför tronen och att tronen är
skapad av röda juveler. Hans kunskap omfattar allting. Inte ett löv faller utan Hans vetskap och
varken fröet i jordens mörker, eller det gröna eller det som vissnat, saknas, utan att det står i en klar
skrift.  Den som säger  att  tronen är  en makt  eller  att  fotpallen  inte  är  en fotpall  vars  innebörd
människor känner till, är en innovatör. Allâh (ta´âlâ) sade:

ضص الصر  اتي وص اوص يوهص السممص سي عص كصر  سي  وص

”Hans fotpall omsluter himlarna och jorden.”61

Tronen är ovanför den sjunde himlen och Allâh (ta´âlâ) är ovanför tronen. Allâh (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 upphöjer dem.”62 

افيعصكص إيلصيم رص فهيكص وص تصوص يسصى إينهي مص  يصا عي

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”63 

وحص إيلصي هي الرو ةص وص ئيكص لص جص ال مص رص تصع 

”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp.”64

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

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”65 

60 al-Khatîb al-Baghdâdî sade:

”Han var avhållsam och en av Allâhs rättfärdiga slavar.” (Târikh Baghdâd (12/42))
61 2:255
62 35:10
63 3:55
64 70:4 
65 67:16



Tronen har bärare. De bär på den såsom Allâh vill, vilket inte skall föreställas. Resningen är känd
och dess beskaffenhet är okänd.”66

Abûl-Qâsim al-Asbahânî sade:

”Det rapporteras att Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och otro
att förneka den.”67

Det förhindrar en förklaring och tolkning i form av erövring (الستيلء).  

Ett annat bevis är att skolastiker som al-Bâqilânî och Ibn Fûrak bekräftade vissa egenskaper utan att
begripa deras innebörd. Trots det tolkade de inte ansiktet som essens eller händerna som gåvor. De
bekräftade essensen därför att den bekräftas av föreskriften. 

Ett tredje bevis är att en formulering som godtas ordagrant och enligt arabiskan godtas som verklig.
Den som tolkar den avviker från verklighet till metafor – och metaforer får inte tillskrivas Allâhs (ta
´âlâ) egenskaper. När al-Marrûdhî frågade Ahmad om ´Abdullâh at-Tamîmî sade han:

”Trovärdig, men jag har fått reda på att han tolkade hadîthen om skrattet som odling. Så säger
Djahmiyyah.”68  

66 al-Hudjdjah fî Bayân-il-Mahadjdjah (1/248-250).
67 Ibn Taymiyyah sade:

”Detta svar har rapporterats från Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ), både från henne och från profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam). Dess berättarkedja är dock ingenting som man kan stödja sig på.” (Sharh Hadîth-in-
Nuzûl, sid. 34)

68 al-Hudjdjah fî Bayân-il-Mahadjdjah (1/482-483).



Ibn-ul-Hanbalî

Imâm ´Abdul-Wahhâb bin al-Hanbalî (d. 536) 

Han besitter förmåga och vilja över Sin skapelse. Han är hörande, seende, vetande, vis, bevarande
och övervakande. Alla Hans namn och egenskaper som Han har nämnt i Sin skrift är sanna. Det är
obligatoriskt att betro dem och innovation att tala om dem. Exempelvis sade Han:

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!”69

ب سصوطصتصاني اهص مص بصل  يصدص

”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”70

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”71

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

”... och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”72

Det finns många liknande exempel i Qur'ânen. 

Det är även obligatoriskt att betro Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther och
acceptera  dem ordagrant  utan  föreställning.  Exempel  på  dem är  hans  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa
sallam) ord:

”Jag såg min Herre i den finaste skepnaden.”

”Det finns inte en människa utan att hennes hjärta är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall)
fingrar. Om Han vill upprätta det, gör Han det, och om Han vill vilseleda det, gör Han det.”

”Allâh skapade Âdam i Sin skepnad.”

”Allâh (ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen.”

”Han skall stiga ned på Domedagen för att döma.”

”Med varje droppe stiger en ängel ned från himlen till dess att han placerar den där han har blivit
befalld.”

”På Domedagen skall himlarna och jordarna vara i Hans handflata och grepp.”

69 39:67 
70 5:64
71 20:5
72 89:22



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

زييٍد ن مم هصل  مي

”Finns det fler?”73

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

”Han skall föra ut ett folk ur Elden med Sin hand.”

Det finns fler liknande och autentiska hadîther. De skall accepteras ordagrant eftersom de är låsta
och deras nycklar finns hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).74

73 50:30
74 ar-Risâlah al-Wâfiyah fîr-Radd ´alâl-Ashâ´irah (2/606-621).



al-Hakârî

Imâm ´Adî bin Musâfir al-Hakârî (d. 555) 

Allâh är ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse. Så har Han beskrivit Sig själv och så har
Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrivit Honom. Det skall emellertid inte föreställas.
Han omfattar allting med Sin kunskap. Han vet allting. Han (ta´âlâ) sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”75

Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud! Hur reste Han Sig?” Han sade: ”Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd.
Det är obligatoriskt att tro på den, innovation att fråga om den och otro att förneka den.”7677

75 20:5
76 Ibn Taymiyyah sade:

”Detta svar har rapporterats från Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ), både från henne och från profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam). Dess berättarkedja är dock ingenting som man kan stödja sig på.” (Sharh Hadîth-in-
Nuzûl, sid. 34)

77 I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah, sid. 30 


