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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-Albânî

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) 

al-Albânî sade:

”Den här boken1 har kritiserats ur två synvinklar:

1 – Vad gäller det första avsnittet i boken som handlar om dogmen, så antar han Ashâ´irahs dogm.
Ashâ´irahs  dogm motsäger  Ahl-ul-Hadîths  dogm och framför  allt  Imâm Ahmad (rahimahullâh).
Han förvränger verserna och hadîtherna om Allâhs egenskaper däribland Allâhs (ta´âlâ) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

Han förklarar den versen i enlighet med de senares förklaring.

2 – Han tenderade till Tasawwuf. Han var faktiskt dränkt i det.”3

al-Albânî sade:

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

”Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom en varg
och tog ett  lamm från henne.  Jag är ju en vanlig människa och blir  arg precis som alla andra
människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll. Därefter gick jag till Allâhs sändebud.
Jag såg väldigt allvarligt på det varpå jag sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag inte frige henne?” Han
sade: ”Hämta henne till mig istället.” Hon fördes fram till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) varvid han 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.”

Hadîthen har återberättats  via flera håll.  Förmodligen är det därför författaren4 sade att den har
rapporterats mångfaldigt. Det kan dock diskuteras. I vissa formuleringar står det att den utländska
slavinnan pekade upp mot himlen istället för att säga att Han är ovanför himlen, vilket finns i ”al-
Musnad”. Men i den kedjan finns al-Mas´ûdî som hette ´Abdur-Rahmân bin ´Abdillâh bin ´Utbah
bin Mas´ûd al-Kûfî som med tiden brukade blanda ihop saker och ting. Just den här formuleringen
återberättade han i det skedet. Ty den återfinns i ”al-Musnad”5 och al-Bayhaqîs ”as-Sunan”6 via
Yazîd bin Hârûn. Ibn Numayr sade:

”Han var pålitlig. Med åren började han blanda ihop saker och ting. ´Abdur-Rahmân bin Mahdî och
Yazîd bin Hârûn återberättade blandade hadîther från honom.”

Så när adh-Dhahabî säger i originalet att dess berättarkedja är god, så är det inte alls gott. Vad som
understryker svagheten i tillägget ”utländsk” är att andra vägar saknar det. Författaren har tagit med
dem i originalet. Vissa är autentiska, andra är helt okej som ytterligare intyg. 

1 Abû Hâmid al-Ghazâlîs ”Ihyâ’ ´Ulûm-id-Dîn.
2 20:5
3 Fatâwâ Djuddah (29).
4 adh-Dhahabî.
5 al-Musnad (2/291).
6 as-Sunan (7/388).



Jag har nämnt hadîthens källor och dömt den i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (862), Ibn Abî Shaybahs
”al-Îmân” (84) och ”Dhilâl-ul-Djannah” (489). 

Hadîthen är  tvivelsutan  autentisk  och endast  en okunnig eller  en lustdriven och partisk  person
tvivlar på det. Varje gång de nås av en text från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
som motsätter sig deras villfarelse, försöker de göra sig av med den via tolkning eller till och med
dementi. Skulle de inte klara av det, börjar de tala illa om dess äkthet. Så är även fallet med denna
hadîth. Dess berättarkedja är autentisk och har autentiserats av Hadîth-lärans imamer. Några av dem
är Imâm Muslim som nämnde den i sin ”as-Sahîh”, Abû ´Awânah i sin ”al-Mustakhradj” och al-
Bayhaqî i sin ”al-Asmâ’ was-Sifât” som sade:

”Den är autentisk och rapporterad av Muslim.”7

Trots dess autenticitet, ser vi den förgjorde al-Kawtharî göra allt i sin fanatism för att skaka om dess
autenticitet och hävdar att hadîthen är tumultartad. Han kommenterade hadîthen i boken ”al-Asmâ’
was-Sifât” och sade:

”´Atâ’ bin  Yâsir  är  ensam om att  rapportera  hadîthen  från  Mu´âwiyah  bin  al-Hakam8.  I  hans
formulering, som förekommer i adh-Dhahabîs ”al-´Uluww”, står det att sändebudets (sallâ Allâhu
´alayhi  wa  sallam)  hadîth  med  slavinnan  enbart  berör  pekandet.  Följaktligen  uttryckte  sig
återberättaren  på  det  sätt  han  förstod  från  pekandet.  Vad  som tyder  på  det  vi  säger  är  ´Atâ’s
formulering:

”Slavinnans ägare berättade själv för mig.” 

Däri förekommer det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sträckte ut handen i form av en
förvånande gest och sade: ”Vem är ovanför himlen?” Då sade hon: ”Allâh.” Han sade då: ”Vem är
jag?” Hon sade: ”Allâhs sändebud.” Då sade han: ”Frige henne. Hon är förvisso muslim.” Detta är
ett av bevisen för att frågan ”Var är Allâh?” inte ställdes av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam). Som du ser har hadîthens överförda återberättelse orsakat denna tumult.”9

Detta är vad han har sagt – må Allâh döma honom med Sin rättvisa. Om du kommer ihåg, vet du att
vi har klargjort hadîthens autenticitet. Du vet också att hadîthen från ´Atâ’, från slavinnans ägare, är
ingalunda autentisk på grund av dess berättarkedja. Ty den går via Sa´îd bin Zayd. Även om han
själv är trovärdig,  har han inget starkt minne.  Därför har ett  flertal  förklarat  honom vara svag.
Faktum är att Yahyâ bin Sa´îd sade att han är otroligt svag. Detta är vad Hâfidh antydde i ”at-
Taqrîb” då han sade:

”Trovärdig som besitter inbillningar.”

Därtill bör du även känna till  ”handen” och ”frågan” i rapporteringen. Den som har rapporterat
den är ensam om det och hör inte till de memorerande återberättarna eller ens dem som är precis
under dem. Att han är ensam om att rapportera denna hadîth, får de lärda inom Hadîth-läran att anse
hadîthen vara dels svag, dels avvikande från de autentiska hadîtherna. Detta råder det inga tvivel
om. 

Ägna en tanke åt hur denne al-Kawtharî förlitade sig på denna avvikande rapportering. Men det är
inte allt! Rätt som det är konfronterar han den med en bekräftad rapportering vars autenticitet de

7 Sid. 422
8 Så sade han! Må han få vad han förtjänar. 
9 Sid. 421-422



Hadîth-lärda  är  enade  om.  Anledningen  till  det  är  att  han  förlitade  sig  på  den  avvikande
rapporteringen för att använda sig av den som bevis för att den autentiska rapporteringen är svag
och tumultartad. Vad skall en troende säga om denne man som utnyttjade sin kunskap till att få
muslimerna betvivla sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther? Må Allâh ge honom det
han förtjänar!

Inte  heller  nöjer han sig med denna villfarelse.  Också ger  han sig på en av återberättarna och
anklagar honom för lögn om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – trots att han känner
till sanningen. Saken är att återberättaren är pålitlig, oavsett vem han är, då samtliga återberättare
till  hadîthen är  pålitliga.  Hans föregående ord betyder  att  det  var  återberättaren själv som lade
följande fråga i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mun:

”Var är Allâh?” 

al-Kawtharî  anser  inte  att  han  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  har  sagt  detta.  I  stället  är  det
återberättaren som hittade på det själv i stället för Sa´îd bin Zayds rapportering: 

”Då  sträckte  profeten  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  förvånat  ut  sin  hand:  ”Vem är  ovanför
himlen?” 

Sålunda anser jag mig vara skyldig att varna muslimerna för denne al-Kawtharî och hans jämlikar
som falskt anklagar oskyldiga människor för saker och ting. Dessutom påminner jag dem om Hans
(ta´âlâ) ord:

ينص مي ل تصم  نصادي ا فصعص لصى مص وا عص بيحص هصالصة  فصتصص  ا بيجص ما يبصوا قصو  ق  بينصبصأ  فصتصبصيمنصوا أصن تصصي م  فصاسي اءكص نصوا إين جص ينص آمص يصا أصيههصا المذي

”Troende, om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte kommer till er med en upplysning, försök
då reda ut, så att ni inte utan att inse det tillfogar skada och sedan måste ångra vad ni gjort.”1011 

al-Albânî sade:

”3161 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Frige henne. Hon är förvisso troende.”

Rapporterad  av  Abû Dâwûd,  an-Nasâ'î,  ad-Dârimî,  Ibn  Hibbân  i  ”as-Sahîh”,  al-Bayhaqî  i  ”as-
Sunan”,  Ahmad,  al-Bazzâr  i  ”al-Musnad”  och  at-Tabarânî  via  Hammâd  bin  Salamah,  från
Muhammad bin ´Amr, från Abû Salamah, från ash-Sharîd bin Suwayd ath-Thaqafî.

Av alla de omnämnda hadîtherna är Mu´âwiyahs hadîth12 den mest autentiska. Således är det inte
konstigt att de lärda bland Muhaddithûn och Fuqahâ' alltid har varit enade om dess autenticitet.
Ingen av dem har tyckt annorlunda. Den är autentisk enligt de fem som har som villkor att endast
rapportera autentiska hadîther. al-Bayhaqî autentiserade den i ”al-Asmâ' was-Sifât”. al-Baghawî i
”Sharh-us-Sunnah” likaså. adh-Dhahabî också. Även Ibn Hadjar gjorde det i ”Fath-ul-Bârî”. Alla
har sagt konkret att den är autentisk. Till dem hör även alla imamer inom Hadîth, Fiqh och Qur'ân-
tolkning,  oavsett  rättsskola,  som argumenterar  med den.  Den som argumenterar  med den anser
tvivelsutan att den är autentisk. Några av dem är Mâlik i ”al-Muwatta'”, ash-Shâfi´î i ”al-Umm”,
Ahmad i ”Masâ'il-ul-Imâm Ahmad” av ´Abdullâh bin Ahmad och Sâlih bin Ahmad, at-Tahâwî i

10 49:6
11 Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 82-83 
12 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. 



”Sharh-ul-Ma´ânî”, Ibn ´Abdil-Barr i ”al-Istî´âb”, Ibn-ul-Djawzî i  ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, an-
Nawawî i ”al-Madjmû´”, Ibn-ul-Wazîr i ”al-´Awâsim min al-Qawâsim” och många andra. 

Den har till och med autentiserats av vissa innovatörer som är kända för att vara fientliga mot Ahl-
us-Sunnah,  däribland  Shaykh  as-Sâbûnî.  Han  höll  med  Hâfidh  Ibn  Kathîr  som  autentiserade
hadîthen  och  tog  med  den  två  gånger  i  sin  förkortning  vari  han  tog  sig  an  att  endast  nämna
autentiska hadîther. 

Beträffande dagens extrema innovatörer och av Djahmiyyah påverkade människor, så tillkännagav
vissa av dem att hadîthen är svag. De avfärdade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har
sagt ”Var är Allâh?” och att slavinnan har svarat ”Ovanför himlen.” Den främste förespråkaren av
detta  är  Shaykh  al-Kawtharî  och  de  som efterapar  honom.  Jag  har  avvisat  honom i  min  bok
”Mukhtasar-ul-´Uluww” på så vis att jag inte behöver upprepa det här.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det skall komma ett folk från mitt samfund som kommer att ta till sig de lustarna liksom rabies
drabbar den smittade; det finns varken en ådra eller en lem utan att den går in i dem.”13

Vem som har gått i den här förnekarens fotspår är den marockanske Shaykh ´Abdullâh al-Ghumârî,
även han, precis  som al-Kawtharî,  känd för sin sträva fientlighet gentemot Sunnah och Ahl-us-
Sunnah. Lägg till det att han är överhuvud för Darqâwiyyah-orden. Han säger om sig själv att han är
dagens reformator. I sina kommentarer till ”at-Tamhîd”14 avfärdar han hadîthen hos Muslim och
säger  att  profetens  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa sallam)  fråga  ”Var  är  Allâh?”  och slavinnans  svar
”Ovanför himlen” är återberättarnas inlägg. Han fullständigt ignorerar de lärda som autentiserade
den, alla intygande rapporteringar som understryker dess äkthet samt möjligheten att kombinera de
olika formuleringarna till  den aktuella  hadîthen som, enligt  honom, motsätter  sig den. Den här
hadîthen är som sagt dock mer autentisk än de andra. Så bra han, hans företrädare al-Kawtharî och
deras jämlikar liksom dagens al-Ghazâlî, som avfärdar autentiska hadîther som har accepterats av
samfundet, hamnar under Hans (ta´âlâ) ord:

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!”15

  
Efter att förnekaren hade anklagat hadîthens återberättare för fel och ungefärlig återberättelse och
ingen bokstavstrogen sådan, fortsatte han att framskrida i sin villfarelse och sade:

”Det bestyrks av att det har rapporterats mångfaldigt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
att han brukade prova en persons islam med trosbekännelserna som är islams grund.”

Det är falskt sagt ur flera synvinklar:

1 – Att det är mångfaldigt rapporterat är enbart ett grundlöst påstående. Därmed är det obligatoriskt
att ignorera det påståendet helt och fullt. 

13 Ahmad  (4/102),  Abû  Dâwûd  (4597),  al-Hâkim  (1/218)  och  at-Tabarânî  (19/376).  Autentisk  enligt  al-Albânî  i
”Dhilâl-ul-Djannah” (2). 

14 at-Tamhîd (7/135).
15 4:115



2 – Hans påstående avfärdas av vissa formuleringar som han själv brukar för att anklaga den mest
autentiska formuleringen för fel, nämligen:

”Vem är din Herre?”

Där finns ingen trosbekännelse kontra hans påstående. 

Om någon säger att den inte går emot den omnämnda formuleringen, säger jag att inte heller går
den mest autentiska formuleringen det, nämligen ”Var är Allâh?”

3 – Slutligen säger han:

”Att Allâh är ovanför himlen var arabernas dogm på den hedniska tiden. De var avgudadyrkare. Hur
skall det bevisa ens islam?”

Så sade han,  må hans  mun täppas  igen!  Han vet  ju att  hedningarna även betrodde Tawhîd-ur-
Rubûbiyyah. Han (ta´âlâ) sade:

ص ضص لصيصقصولصنم ام صر  ال  اتي وص اوص لصقص السممص ن  خص أصل تصهصم مم لصئين سص  وص

”Och om du frågar dem: ”Vem har skapat himlarna och jorden?” - svarar de helt visst: ”Allâh.”16

De offentliggjorde det i samband med vallfärden och sade under Tawâf runt Huset:

”Jag besvarar Dig. Du har ingen partner frånsett partnern som är Din; Du äger både honom och det
som han äger.”17

Om denna deras Tawhîd var korrekt och om deras dogm att Allâh är ovanför himlen var korrekt, ty
den är överensstämmande med Qur'ânen och så svarade slavinnan vars tro bevittnades av profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), är det då rimligt att personen som tror på Allâh och Hans sändebud
vägrar tro på att Allâh är ovanför himlen bara för att avgudadyrkarna också gjorde det? I så fall skall
han vägra tro på Tawhîd-ur-Rubûbiyyah eftersom även det betroddes av avgudadyrkarna. Det är så
vilset resonerat! 

Grunden till de Djahmiyyah-influerades villfarelse ligger i att de har påverkats av Mu´tazilah och
Djahmiyyah  som har  farit  långt  vilse.  Ty  det  är  inte  sällan  de  förnekar  dolda  frågor  som  är
relaterade till Allâh (ta´âlâ) och Hans egenskaper. Det beror förvisso på två orsaker:

1 – Deras tro på Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och det som har kommit
från dem är svag.

2 – Deras intellekt är svagt och deras förståelse av Qur'ânen och Sunnah är klen. Du har ett klart
exempel på det framför dig. De tror inte på att Allâh är ovanför himlen trots att Qur'ân-verserna
kring det är konkreta. Exempelvis sade Allâh (ta´âlâ):

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?”18 

16 39:38
17 Muslim (4/8).
18 67:16



Även hadîthen om slavinnan är autentisk. Däri bekräftade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
hennes tro eftersom hon visste att hennes Herre är ovanför himlen. Därför dementerar de direkt dess
autenticitet.  De avfärdade versens bevisning med sina sjuka hjärnor.  Med hjälp av sina knappa
förstånd sade de att ̈¨ي  ,betyder i في  vilket är  ett  uppenbart  fel.  De rymde sedermera från det och
tolkade istället اء som änglar. Därmed föll de i ett annat fel eftersom profeten (sallâ Allâhu ممن فيي السممص
´alayhi wa sallam) sade:

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

Detta är ett uttryckligt bevis för att فيي i hadîthen betyder على, ovanför. När en viss ignorant Ghumârî
insåg att det krossar den omnämnda tolkningen, sade han oförskämt och okunnigt att hadîthen är
falsk19!?!? Det vill säga rena motsatsen till vad alla lärda har sagt inklusive hans lärare al-Ghumârî. 

Hur som helst betyder versen:

اء نتصم ممن فيي السممص أصأصمي

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

att Han är ovanför himlen, det vill säga ovanför tronen. Så sade bland andra Ibn ´Abdil-Barr20 och
al-Bayhaqî som sade:

”Det vill säga, Han som är فوق himlen.”21

Det går inte att tolka den här versen på ett annat sätt om man underkastar sig de många bevisen i
Qur'ânen och Sunnah för Allâhs höghet som tillkommer Hans väldighet. Dessutom sade Allâh (ta
´âlâ) om änglarna:

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.”22

Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm till skillnad från Djahmiyyah och Mu´tazilah som
säger att Allâh (´azza wa djall) är överallt och inte ovanför tronen, sade Ibn ´Abdil-Barr23.

Det är förundransvärt hur dessa förnekare vill rentvå brister från Allâh genom att dementera Hans
höghet över skapelsen för att sedan sätta in Honom i den. Det rapporteras att Bishr al-Marîsî sade:

”Han är överallt.” Det sades till honom: ”Även i din mössa?” Han svarade: ”Ja.” Det sades: ”Även i
en åsna?” Han svarade: ”Ja.”

Detta fordras av alla som säger att Allâh är överallt. Det är förövrigt en av de största osanningarna
som har sagts om skapelsernas Herre, den Allvise, den Allvetande. Således sade vissa bland Salaf:

19 Se Hasan as-Saqqâfs förord till Ibn-ul-Djawzîs ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 62 och 64. adh-Dhahabî fördömde
den på ett fint sätt och sade:

”Om han ändå inte hade författat den boken och avvikit från sin imam.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ' (21/368))
20 at-Tamhîd (7/129).
21 al-Asmâ' was-Sifât (377).
22 16:50 
23 at-Tamhîd (7/129).



”Vi klarar av att säga det judarna och nasaréerna säger till skillnad från det Djahmiyyah säger.”

För att klargöra hur falsk den teorin är flydde vissa skolastiker från den till något som är än värre.
Jag har personligen hört flera predikanter säga från predikstolarna:

”Allâh är inte  uppe,  nere,  till  höger,  till  vänster,  framme,  bak,  innanför  skapelsen eller  utanför
skapelsen.”

Vissa filosofer lade till:

”Han är varken sammanbunden med skapelsen eller frånskild från skapelsen.”

Detta är inget annat än ren förnekelse. Den vältaligaste människan klarar inte av att beskriva något
obefintligt lika bra som dessa människor har beskrivit sin Herre. Högt fjärran är Allâh från vad de
säger! Må Allâh benåda de klyftige prinsen som sade efter att ha hört skolastiker uttala sig på det
ovannämnda sättet:

”Dessa människor har blivit av med sin Herre.”

Således sade vissa lärda:

”En Mudjassim dyrkar en staty och en Mu´attil dyrkar ingenting. En Mudjassim är synskadad och
en Mu´attil är blind.”

Det är sorgligt att ´Allâmah Ibn-ul-Djawzî uttalade sig så i sin bok ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”. Däri
tolkade han resningen som erövring och argumenterade med nasarén al-Akhtals kända prosa:

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

Han började filosofera för att avfärda den korrekta betydelsen som står för höghet och sade:

”Därför skall det sägas att Han är vare sig innanför skapelsen eller utanför skapelsen.”

Hasan as-Saqqâf kommenterade inte denna falska dementi.  Ingen känd imam har sagt så innan
honom. Den yttringen saknar all sorts kunskap, vilket är typiskt förnekarna. Till hans märkligheter
och okunnighet hör att han efterapar Ibn-ul-Djawzî som fördömde bekräftarna som säger att Allâh
har rest Sig över tronen med Sin essens. Ibn-ul-Djawzî sade när han fördömde frasen ”med Sin
essens”:

”Det tillägget har inte rapporterats.”24

Fri är Allâh från brister! Tillägget som används för att avvisa förnekelse är förkastat eftersom det
inte har rapporterats, men hur är det fatt med hans uttalande:

”Därför skall det sägas att Han är vare sig innanför skapelsen eller utanför skapelsen.”?

Det är högst märkligt! 

Inte heller kommenterade han Ibn-ul-Djawzîs tolkning av versen som tar upp resningen. Han rentav
accepterade den. Efter att ha förvrängt och ljugit en massa sade han:

24 Daf´ Shubah-it-Tashbîh, sid. 127



”Enligt  oss  står för الس̈¨¨تواء  makt  och  dominans  eller  åtminstone  att  man  anförtror  Allâh  med
kunskapen om dess betydelse (التفويض).”25

Så sade han.  Det bevisar att  han fortfarande inte  har lärt  sig sanningen, ty han pendlar  mellan
tolkning och anförtroende. Jag tror dock att han endast nämnde anförtroendet utav politiska skäl för
att kunna svindla och lura läsarna som fördömer honom för tolkningen. Detta eftersom han sade:

”Att Imâm Abûl-Hasan al-Ash´arî avfärdade tolkningen av resningen som dominans, så är det något
som vi aldrig kommer att hålla med honom om. Han sade så som en motreaktion av det som han
hade upplevt hos Mu´tazilah. Även om vi inte håller med Mu´tazilah om mycket, så gör vi det här. I
den här frågan anser vi att de har rätt.”26

Det vill säga när de förnekar Allâhs höghet över Hans skapelse. Men Mu´tazilah och deras jämlikar
som Ibâdhiyyah säger att Allâh är överallt, medan den här ignoranten som tror att han kan fördömer
den dogmen oerhört hårt, gör Takfîr på den som har den och säger att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ)
existerar utan plats. Det vill säga, Han är inte ovanför tronen kontra det Han (ta´âlâ) har sagt i så
många Qur'ân-verser samt det som Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat om i så
många hadîther. 

Till as-Saqqâfs villfarelser hör att han uttryckligt dementerar hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
fråga ”Var är Allâh?”,  trots  att  han säger  att  den rapporteras i  Imâm Muslims ”as-Sahîh”.  Han
understryker sin dementi och säger – må hans mun täppas igen:

”Vi fastslår att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har sagt ”Var är Allâh?” Han sade:
”Vittnar du att det inte finns någon sann gud utom Allâh?” Så rapporterade Ahmad och andra med
autentiska berättarkedjor.”27

Däri finns flera märkliga lögner. De bevisar bara att mannen varken fruktar Allâh eller skäms för
Hans slavar. Att nämna allting kommer bara att dra ut på det hela, så jag skall fatta mig så kort jag
kan: När han säger att den omnämnda formuleringen rapporteras av Ahmad och andra, så får han
läsarna att tro att de allesammans har rapporterat just den formuleringen och från en och samma
följeslagare. Det är ren lögn och osanning. Dels har de rapporterat flera formuleringar, dels från
flera  följeslagare.  Vissa  rapporterade  den  från  al-Ansârî  som  enligt  al-Bayhaqî  saknar  en
följeslagare i berättarkedjan. Andra rapporterade den från ash-Sharîd och dess berättarkedja är god.
I den formuleringen står det:

”Vem är din Herre?”

Det vill säga inte alls som den omnämnda formuleringen. Andra rapporterade den från Ibn ´Abbâs i
vars berättarkedja Ibn Abî Laylâ finns. Var finns de autentiska berättarkedjorna som han hävdade
lögnaktigt? Kort inpå beljög han sig själv på ett annat ställe efter att ha hänvisat till några referenser
med punkter:

”... och at-Tabarânî (12/27) med en autentisk berättarkedja...”

Därefter nämnde han ytterligare två källor så att de slutligen blev åtta. Det är också lögn, särskilt
med tanke på att han nämnde at-Tabarânî i vars berättarkedja Ibn Abî Laylâ finns. Han vidhöll sitt
svindleri  genom att  avsiktligt  låta  bli  att  nämna  Abû Dâwûd,  Ibn  Khuzaymah och  den sjunde
volymen i al-Bayhaqîs ”as-Sunan”. Ty de rapporterar formuleringen som han beljuger rakt av – må

25 Kommentar till ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 123
26 Kommentar till ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 127
27 Kommentar till ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 108 samt sid. 186-187



Allâh ge honom det han förtjänar! Om en student hade konfronterat hans sjuka fastställande och
annullerat  formuleringen som han påstår är  autentisk,  skulle  han övervunnit  honom då han har
formuleringar som består av frågan ”Var är Allâh?” från flera och mer autentiska berättarkedjor än
formuleringen som han argumenterar med. Vad skall man då säga om han även nämner Mu´âwiyah
bin al-Hakams (radhiya Allâhu ´anh) formulering som har autentiserats av en mängd lärda? Men i
och med att vi inte anser de olika formuleringarna krocka med varandra, så behöver vi inte heller
utvälja den starkaste av dem. Den vägen valde ´Allâmah Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (rahimahullâh)
när han nämnde formuleringarna ”Vem är din Herre?” och ”Var är Allâh?” och sade:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade också ”Var är Allâh?” Den tillfrågade svarade att
Allâh är ovanför himlen. Han accepterade det svaret vilket bevisar att det är sann tro om hans Herre.
Han fördömdes inte för frågan. Enligt en Djahmî är frågan ”Var är Allâh?” som frågan om Hans
färg, smak, kön, härkomst och andra omöjliga och falska frågor.”28

Han (rahimahullâh)  har  rätt.  Du  ser  hur  idioten  as-Saqqâf  vidhåller  att  beljuga  den  autentiska
hadîthen som har autentiserats av imamerna. Han nöjer sig emellertid inte med det; han anklagar
dem för att förkroppsliga Allâh. Han sade – må hans mun täppas igen:

”Det är märkligt och konstigt att vi ser Mudjassimah upprepa formuleringen ”Var är Allâh?” De
förstår inte att den är ett inlägg från återberättarna som framförde profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) ord felaktigt. Det gäller i synnerhet sett till att formuleringarna hos andra än Muslim är:

”Vittnar du att det inte finns någon sann gud utom Allâh?”

Den är helt i motsats till den, eller åtminstone betyder den inte ”Var är Allâh?”.”29

Sedan underströk han ånyo att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har sagt det som har
autentiserats av imamerna. Detta hans uppträdande beror på att den formuleringen knäcker ryggen
på innovatörerna Djahmiyyah.  Jag svär vid Allâh att  jag inte  vet  vad jag skall  säga om denne
omedgörlige och envise man. Jag kan bara varna honom med Hans (ta´âlâ) ord:

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!”3031

al-Albânî sade:

”3169 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg min Herre i den finaste skepnaden. Han sade: ”Vad disputerar det högsta sällskapet om?”
Jag sade: ”Jag vet inte.” Då placerade Han sin hand mellan mina skuldror...”

Denna hadîth har rapporterats via olika berättarkedjor. Vissa har autentiserats av al-Bukhârî och at-
Tirmidhî. I dem framkommer det att det hela var en dröm, vilket poängterar att det omnämnda
tillägget  är  udda.  Lägg  det  på  minnet  och  hänvisa  till  vissa  av  rapporteringarna  som nämns  i
”Dhilâl-ul-Djannah”32.
28 I´lâm-ul-Muwaqqi´în (3/521).
29 Kommentar till ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 187
30 4:115
31 Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/1/470-480).
32 Dhilâl-ul-Djannah (388, 465 och 471).



Märkligt nog blandade Ibn-ul-Djawzî ihop autentiska hadîther om det högsta sällskapets dispyt (i
vissa står det som sagt att det var en dröm) med påhittade hadîther vari det står att han (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) såg sin Herre i Minâ på en silverfärgad kamel och andra påhitt33. Han efterapades
av en äkta Djahmî vid namnet Hasan as-Saqqâf som kommenterade hans bok ”Daf´ Shubah-it-
Tashbîh”. Det är en bok som adh-Dhahabî önskade aldrig hade skrivits då den består av Mu´attilahs
tolkningar av de gudomliga egenskaperna. Ibn-ul-Djawzî sade till  och med att Allâh är vare sig
innanför skapelsen eller utanför skapelsen. Fjärran är Allâh som reste Sig över tronen på ett sätt som
tillkommer Hans majestät och väldighet från den dogmen!”34

al-Albânî fick frågan:

Fråga: Vad är domen för att säga ”Allâh fanns när det inte fanns någon plats”?

Svar: Liknande förnekelse härrör ofta från retorikerna oavsett om de förnekar platsen eller bekräftar
den. Att förneka platsen är som att bekräfta den. Att förneka Allâhs riktning är som att bekräfta den.
Det finns många liknande exempel.

Det är inte tillåtet att fördöma något av dessa uttryck förrän man vet varför de antingen förnekas
eller också bekräftas.

Syftet med uttrycket ”Allâh fanns när det inte fanns någon plats” kan vara att bekräfta att Allâh är
den Förste utmed hadîthen:

”Allâh fanns när inget annat fanns med Honom.”

Det  vill  säga  när  ingen  annan  skapelse  fanns  med  Honom.  Det  råder  inga  tvivel  om att  plats
(Makân) blev till med Allâhs (ta´âlâ) ord:

ن  فصيصكصونص ي ئاا أصن  يصقصولص لصهص كص ادص شص ا أصرص هص إيذص رص ا أصم  إينممص

”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”35

Om Allâh fanns när inget annat fanns med Honom och sedan sade till Tronen ”Var!” och den blev,
betyder det att Allâh fanns när ingen plats fanns och att Han inte är i behov av skapelsen.

Och om syftet motstrider religionen på grund av missförstånd av bevisen som definitivt bevisar
Allâhs höghet och att det betyder att vi har bekräftat en plats åt Allâh, anses förnekelsen vara falsk
till skillnad från den föregående bekräftelsen. Det är en stor skillnad mellan dem båda.

När Allâh skapade skapelsen, blev platsen till. Allâh är inte behov av tid och plats. Det fordrar inte
alls att Allâh är på en plats när samtliga Ahl-us-Sunnah bekräftar Allâhs höghet och säger i sin
Sudjûd:

”Fri är min Herre, den Högste, från brister.”

Sålunda klargörs det att det inte är tillåtet att bekräfta eller förneka ett uttryck som inte har nämnts
av Allâh och Hans sändebud. I detta fall ber vi om talarens syfte. Om hans syfte stämmer överens
med religionen, säger vi att Allâh har en plats utmed denna betydelse. Och om hans syfte skiljer sig

33 Jag har tagit med vissa i ”adh-Dha´îfah” (6330).
34 Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/1/504).
35 36:82



från religionen, säger vi att Allâh inte alls har en plats. Vi använder oss emellertid inte av dessa
termer. De har varken nämnts i Qur’ânen eller Sunnah.

Fråga: De säger:

”Allâh fanns när det inte fanns någon plats och Han är där Han var innan.”

De nämner liknande fraser och tillskriver dem Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh).

Svar: Svaret är detsamma. Om de menar att Han inte är i behov av Sin skapelse, anses de ha rätt.

Och om de menar, vilket de också gör, att Allâh inte är ovanför Sin tron, anses de ha felat två gånger
då Allâh säger:

”Därefter reste Han sig över tronen.”

Det första felet ligger i att de avser en betydelse som motstrider religionen. Det andra felet ligger att
de har bifogat en obehörig mening till den föregående hadîthen:

”Allâh fanns när inget annat fanns med Honom.”

Därefter  lade  de  till  ett  tillägg  som  har  en  falsk  berättarkedja  och  betydelse.  Vad  gäller
berättarkedjan, så finns den inte alls i Hadîth-böckerna. Vad gäller betydelsen, så är även den falsk
utmed det nekande sättet.”36

al-Albânî fick frågan:

Fråga: Beträffande Allâhs resning över tronen; menar du att Allâh är fast (مستقر) ovanför tronen?

Svar: Det är inte tillåtet att använda sig av termer som inte nämns i Sharî´ah. Det är inte tillåtet att
beskriva Allâh som fast. Befästningen (الس̈¨تقرار) är för det första en mänsklig egenskap. För det
andra har vår Herre (´azza wa djall) inte beskrivit Sig själv med den så att vi skall kunna säga att det
är  en befästning som passar Hans majestät  och fullkomlighet,  vilket  vi  säger om resningen.  Vi
beskriver endast Allâh såsom Han har beskrivit Sig själv samtidigt som vi nekar alla brister:

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

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.3738

al-Albânî sade:

”Angående profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Allâh är med honom var han än är.”

så sade Imâm Muhammad bin Yahyâ adh-Dhuhlî:

”Det vill säga att Allâhs kunskap omger allting medan Allâh är ovanför Sin tron.”39

36 Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (333).
37 42:11
38 Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (542).
39 al-´Uluww (73) av adh-Dhahabî med min granskning och förkortning. 



Beträffande lekmännens och många lärdas teori om att Allâh är överallt eller i allt existerande och
syftar  på Hans essens,  så är  det  en villfarelse  tagen från panenteismen.  Den läran har  extrema
Sûfiyyah som inte gör någon skillnad mellan Skaparen och skapelsen. Deras ledare säger:

”Allt du ser med ögat är Allâh.”

Högt fjärran är Allâh från vad de säger!”40

al-Albânî sade:

”Författaren41 fördömde å det hårdaste dem som brukade frasen ”med Sin essens” (بذاته) i samband
med att de sade att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron med Sin essens. Han gjorde så eftersom den
inte nämndes av Salaf, trots att den tolkar deras ord att Han verkligen har rest Sig över Sin skapelse
på  ett  sätt  som tillkommer  Hans  majestät  och  fullkomlighet.  Han  ansåg  den  vara  onödig.  Se
exempelvis citaten från Ibn Abî Zayd (133),  Yahyâ bin ´Ammâr (141),  Abû Bakr at-Talamankî
(143) och Abû Nasr as-Sidjzî (146). 

Begreppet att Allâh är ovanför tronen ”med Sin essens” (بذاته) – även om jag anser att betydelsen är
begriplig och att det är tillåtet att bruka det i förtydligande syfte – är likt ett annat begrepp som
brukar nämnas i Salafs dogm. Det rör sig nämligen om frasen ”åtskild” (بائن) när de säger:

”Allâh är ovanför Sin tron, åtskild från Sin skapelse.”

Flera av Salaf har uttalat sig på detta vis. Du kommer se följande individer bruka den frasen i den
här förkortningen, däribland:

1 – ´Abdullâh bin Abî Dja´far (43)
2 – Hishâm bin ´Ubaydillâh ar-Râzî (51)
3 – Musnid bin Dâwûd al-Massîsî (54)
4 – Ishâq bin Râhuyah (65)
5 – ´Abdullâh bin al-Mubârak 
6 – Abû Zur´ah ar-Râzî (57)
7 – Abû Hâtim ar-Râzî (76)

De två sistnämnda citerade detta från världens lärda. 

8 – Yahyâ bin Mu´âdh ar-Râzî (77)
9 – ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî (82)
10 – Abû Dja´far bin Abî Shaybah (100)

Alla dessa omnämnda kommer från de tre första generationerna vilkas dygd är bekräftad. 

11 – Hammâd al-Bûshandjî (105)

Också han citerade detta från världens lärda.

12 – Ibn Khuzaymah (106)
13 – Abûl-Qâsim at-Tabarânî (122)
14 – Abû Battah (130)

40 Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (3/38).
41 adh-Dhahabî.



15 – Abû Nu´aym al-Asbahânî (138)

Den sistnämnde tillskrev det Salaf.

16 – Ma´mar bin Ziyâd (139)
17 – Nasr al-Maqdisî (152)
18 – Shaykh-ul-Islâm al-Ansârî (155)
19 – Ibn Wahb (161)

Däremot fanns inte dessa två fraser –  ”åtskild” (بائن) och ”med Sin essens” (بذاته) – på följeslagarnas
(radhiya Allâhu ´anhum) tid. Men när Djahm och hans anhängare innoverade teorin att Allâh är
överallt, blev dessa imamer tvungna att använda begreppet ”åtskild” utan att de fördömde varandra
för det.

Precis samma sak gäller deras uttalande:

”Qur’ânen är inte skapad.”

Följeslagarna kände heller inte till detta begrepp. I stället brukade de säga:

”Qur’ânen är Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tal.”

De lade inte till mer än det. Hade det inte varit för Djahm och hans anhängare bland Mu´tazliah,
borde man ha stannat vid detta begrepp. Men om Lögnens folk ljuger, åläggs Sanningens folk att
tala sanning om än det skulle vara med annorlunda begrepp som inte kändes vid förr. Det var just
detta Imâm Ahmad antydde när han blev frågad om de passiva som sade att Qur’ânen varken är
skapad eller oskapad. Han blev frågad om det är tillåtet för en person att säga att Qur’ânen är Allâhs
tal och sedan förbli tyst. Då sade han:

”Varför skall han förbli tyst? Han kunde ha hållit tyst om inte människorna hade fallit i det de har
fallit. Varför skall han då hålla tyst när de har sagt det de har sagt?”42 

Poängen är att författaren (rahimahullâh) godkände frasen ”åtskild” (ب¨ائن) eftersom dessa imamer
hade sagt så samtidigt som han fördömde frasen ”med Sin essens” (بذاته) då den endast brukades av
senare lärda. Han avfärdade den då han månade starkt om att hålla fast vid Salafs metod, trots att
dess betydelse är korrekt och inget obehörigt har bekräftats.”43

al-Albânî sade:

”Bara för att den ädle Shaykh Ibn Bâz stödde dogmen om Allâhs resning över tronen och tillät
frågan om var Allâh är i sin kommentar till ”Fath-ul-Bârî”44, beskrev as-Saqqâf honom på följande
sätt:

”Kommentatorns ord däri är helt värdelösa. Han kan inte Tawhîd. Han borde skämmas för att ha
kallat människorna till dogmen att Allâh är ovanför himlen och ångra sig.”

I helhet är den här mannen en äkta Djahmî. Han negerar egenskapernas betydelser via förvrängning
och förnekelse, vilket han bland annat har gjort med verserna om resningen. Han negerar autentiska
hadîther om Allâhs egenskaper och hävdar att de är svaga och motsäger på så sätt de lärda inom

42 Masâ'il-ul-Imâm Ahmad, sid. 263-264, av Abû Dâwûd.
43 Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 17-18 
44 1/188. 



Hadîth och kritik och beröm. Det har han bland annat gjort med den här hadîthen och många andra.
Likaså försvagar han hadîthen:

”Jag såg min Herre i den finaste skepnaden.”

och  ljuger  om  vissa  imamer  när  han  nämner  dess  källor  och  dom.  Därjämte  försvagar  han
hadîtherna om Allâhs händer, grepp, fingrar, skratt och andra egenskaper. Förhoppningsvis skall
några av våra bröder blotta hans okunnighet, villfarelse och enögdhet och skona muslimerna från
hans ondska.”45

al-Albânî sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

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

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

”Hadîthen är god och autentisk.”

al-Khiraqî autentiserade den och Ibn Hadjar ansåg den vara stark eftersom han var tyst om den i
”Fath-ul-Bârî”46.

Kuriosa:

Orden :betyder ovanför himlen liksom Allâh (ta´âlâ) sade في السماء

ل قص أص ال خص ي فص بصدص وا كص ضي فصانظصرص صر  وا فيي ال  يرص قصل  سي

”Säg: ”Färdas på jorden och se hur Han har inlett skapandet!”47

Hadîthen är en av många som bevisar att Allâh är ovanför alla skapelser. Hâfidh adh-Dhahabî skrev
boken ”al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr” kring det ämnet. Jag är snart klar med dess förkortning. Jag
har  lagt  dit  ett  förord,  visat  hadîthernas  källor  och  dömt  dem  samt  tagit  bort  alla  svaga
rapporteringar i den.”48

al-Albânî fick frågan:

Fråga: Det sägs att det är obligatoriskt för kallarna att inte tala om Allâhs namn och egenskaper
framför de okunniga då sådant kan få dem att tvivla. Hur pass stämmer detta?

Svar: Då får ni tala om något som är bättre. Om ni inte tycker om detta tal, åläggs ni att tala om

45 Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/1/11-12).
46 10/440. 
47 29:20 
48 Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/596).



något ni tycker om. Om ni inte finner något bättre än det, och det kommer ni inte att göra heller, får
ni lyssna på det ni inte behagas av. Det viktigaste är att Allâh behagas av det. Detta är kunskapen vi
har fått från Salaf och vi dyrkar Allâh med den.

Vad gäller de okunniga lekmännen, så har de sin naturliga läggning. När de hör att Allâh varken är
uppe eller nere, fördömer de det. Men när de hör att Allâh är ovanför Sin skapelse och att det inte
finns något ovanför Honom, tas det emot av de sunda läggningarna.49

al-Albânî sade:

”Denna förnekelse förespråkas av den här ignoranten som tror att han kan, förtalar Salafs imamer
och ljuger om Ahl-us-Sunnah. Han sade i sin så kallade avhandling ”at-Tandîd li man ´addad-at-
Tawhîd”:

”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah säger uttryckligt att Allâh (subhânah) är varken utanför skapelsen
eller innanför skapelsen.”50

Detta  upprepade  han  i  en  annan  avhandling  benämnd  med  det  lögnaktiga  och  osanna  namnet
”´Aqîdatu Ahl-is-Sunnah”51.

Låt varje muslim begrunda denna ideologi; beskriver den något som existerar eller något som inte
existerar?

ا بييرا ا كص لصواا ا يصقصولصونص عص مم الصى عص تصعص انصهص وص ب حص سص

”Fri är Han från brister, högt upphöjd över allt vad de påstår!”52

Må Allâh benåda Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah som satte pricken över i:et när han sade om dessa
nekande Mu´attilah och deras antagonister Mushabbihah:

”En Mushabbih dyrkar statyn medan en Mu´attil dyrkar icke-existensen. En Mushabbih är nattblind
medan en Mu´attil är helt blind.”

Sanningen ligger hos Salaf och imamerna som bekräftade egenskaperna utan liknelse och negerade
brister utan förnekelse.

Värt att nämna är det som utspelades hos en smart ledare som hörde denna förnekande beskrivning
av en av dem som ville få till stånd diskussioner med tomma argument:

”Dessa människor har blivit av med sin Herre!”

Det verkar som att ignoranten som förtalar Salaf insåg allvaret i den omnämnda beskrivningen och
att den är förkastad av såväl religionen som logiken. Således fann han sin tillflykt i att föra läsarna
bakom ljuset med hjälp av andra uttryck som inte uppmärksammas av hans läsare. Han sade i sin
kommentar till Ibn-ul-Djawzîs omnämnda bok:

”Här finns en viktig fråga. Vi säger absolut inte att Allâh är överallt. Vi gör rentav Takfîr på den
som säger  så.  Vi  tror  på  att  Allâh  (subhânah)  finns  utan  plats,  ty  det  är  Han som har  skapat

49 Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (314).
50 Sid. 50. 
51 Sid. 26. 
52 17:43 



platsen.”53

Härmed motsäger du dig själv när du säger att Allâh (ta´âlâ) är inte utanför skapelsen. Det finns ju
ingen plats utanför skapelsen. Om du verkligen menar vad du säger, så har du vägletts och återvänt
till Salafs dogm vars besittare du anklagar för otro och förkroppsligande liksom Ibn Taymiyyah och
mig. Annars läser jag upp Sanningens ord för dig:

نص النماري وا مي فصرص ينص كص ي ل  لهلمذي فصوص

”Olyckliga de otrogna! Elden är deras mål!”54

Därtill säger jag till dig att inte kasta sten i glashus.”55

al-Albânî fick frågan:

Fråga:  Angående Abû Mutî´  al-Balkhî  som återberättade  Abû Hanîfahs  uttalande i  ”al-Fiqh al-
Akbar”:

”Den som nekar att Allâh är ovanför himlen har hädat.”

Den här rapporteringen kommer på tal i ”Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah”. Du nämner inte Abû
Mutî´ al-Balkhîs tillstånd.

Svar: Hans tillstånd inom Hadîth är uselt.

Fråga: Hur kan vi då acceptera hans återberättelse från Abû Hanîfah om hans tillstånd är uselt inom
Hadîth?

al-Albânî: Vem sade att du behöver acceptera hans återberättelse?

Frågeställare: Jag vill veta om hans återberättelse är usel…

al-Albânî: Du har inte svarat mig.

Frågeställare: Vad var frågan?

al-Albânî: Skall jag upprepa frågan?

Frågeställare: Ja.

al-Albânî: Går det att göra så?

Frågeställare: Jag frågar inte för mig själv. Jag frågar åt en annan person.

al-Albânî: Jag vet. Därför rådde jag dig att hålla dig borta från ondskan. Vad vill du med denne
Saqqâf? Han hamnar under Allâhs (ta´âlâ) ord:

نمةي وص النماسي نص ال جي دصوري النماسي مي ويسص فيي صص س  نماسي المذيي يصوص اسي ال خص وص س  ره ال وص ن شص مي

53 Sid. 127. 
54 38:27
55 Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/1/9-10).



”… mot det onda som den förrädiske frestaren viskar i människornas hjärtan, genom djinnerna och
människorna.”56

Om vi skulle säga att denne al-Balkhî och hans återberättelse aldrig har existerat – kommer vi att
förlora något?

Frågeställare: Nej.

al-Albânî:  Då så. Varför faller  du för den här personens viskningar då? Han vill  bara vilseleda
människorna med obetydliga saker. Om en person hädar Allâhs (ta´âlâ) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”57

نصة  ينص أصل فص سص سي م  هص خص ارص ق دص انص مي م  كص وحص إيلصي هي فيي يصو  الره 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.”58…

Bevisen med denna innebörd är mångfaldiga. Alla muslimer måste tro på denna innebörd. Tyvärr
har det kommit in filosofi bland muslimerna. Till denna filosofi hör att trosläran inte kan antas om
den inte är definitiv sett till dess bekräftelse och bevisning. Dock uppfyller Allâhs (´azza wa djall)
höghet över tronen dessa två villkor.  Det finns mångfaldiga och definitiva texter som bekräftar
Allâhs (´azza wa djall) höghet över skapelsen.

Om du ser en människa påstå att hon är muslim och ha kunskap och bekämpar dem som kallar till
Qur’ânen och Sunnah (du ser ju hur han vänder dessa definitiva bevis ryggen – deras bekräftelse
och bevisning är definitiva – och sysselsätter dig med al-Balkhî) så måste du akta dig för den här
människan. Det betyder att du inte vet hur saker och ting går till. Du vet inte hur du skall förhålla
dig till den här människan. Har du frågat honom hur han kan förneka dessa definitiva bevisningar
och istället sysselsätta oss med al-Balkhîs rapportering och huruvida den är autentisk eller inte? Jag
tror inte att du har gjort det. Jag tror att om du hade gjort det så hade du inte behövt lyssna hur han
förnekar dessa definitiva bevis och går in på al-Balkhîs värde. Men jag tror inte att du har gått in i
det  med  honom.  Visserligen  kan  jag  ursäkta  dig  därför  att  du  fortfarande  är  omogen  sett  till
kunskap, men jag kan aldrig ursäkta dig för att du går in i dessa frågor med honom, underkastar dig
honom och lyssnar på honom. Det är inte tillåtet.59

al-Albânî sade:

”Till  skolastikernas och deras anhängares (liksom denne as-Saqqâf som är lurad av dem) bittra
följder av deras filosofi hör att de struntar i imamerna, de lärda och kritikerna inom Hadîth och
deras mödor. De bussar sina lustar på hadîtherna som de lärda har autentiserat eller klassat som
svaga. De tar emot och brukar det som passar dem, ehuru det är svagt, och förkastar det som inte
passar  dem,  ehuru  det  är  autentiskt.  Det  är  mycket  uppenbart  bland  deras  tidigare  och senare
förespråkare. Det tydligaste exemplet på det är Shaykh al-Kawtharî och ´Abdullâh al-Ghumârî. De
anser att slavinnans hadîth:

56 114:4-6 
57 20:5
58 70:4
59 Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (1016).



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

är svag. De efterapades av den förgjorde as-Saqqâf. Hans förtryck och förblindelse gick än längre
och sade:

”Vi fastslår att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har sagt ”Var är Allâh?”.”60

och:

”Det är en motbjudande formulering.”61

Så säger dåren. Han vet att de lärda är enade om hadîthens autenticitet. De har accepterat den i alla
tider.  De stora imamerna har argumenterat  med den.  Några av dem var  Mâlik,  ash-Shâfi´î  och
Ahmad. Muslim, Abû ´Awânah, Ibn-ul-Djârûd, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbân och de som har hängt
på  dem  däribland  al-Bayhaqî,  al-Baghawî,  Ibn-ul-Djawzî,  adh-Dhahabî  och  al-´Asqalânî
autentiserade den. Vissa av dessa förvrängde själva Allâhs egenskaper.

Vad skall en klok muslim säga om en ignorant, förnekande och arrogant människa som motsätter sig
dessa  imamer  och  säger  att  profetens  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  formulering  som  de
autentiserade är motbjudande? Han till och med kallar dem som tar upp denna profetiska hadîth för
Mudjassimah62.”63

al-Albânî sade:

”Jag skall ge dig två råd. Ett har jag redan nämnt. Det andra är än viktigare; uppriktighet gentemot
Allâh (´azza wa djall). Föreställ dig att en person är den kunnigaste människan. Ta till exempel
Iblîs. Vad uteslöt Iblîs från Allâhs nåd? Vad gjorde han så att han blev bortstött? Han var arrogant.
Den här mannen (as-Saqqâf) är arrogant. Ni vet ju att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade:

”Den som har en myrvikt av arrogans i hjärtat skall inte inträda paradiset.”

Vilken arrogans är värre än att han vågar sig på göra Takfîr på de stora och gamla lärda som Ibn
Taymiyyah och Ibn Qayyim-il-Djawziyyah och sedan på oss studenter som lägger ned vår tid på att
tjäna Sunnah? Ni har säkert läst prosan64:

أهل الحديث هم أهل الرسول فإن …لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا

Ahl-ul-Hadîth är sändebudets folk
Även om de inte har gjort honom sällskap 

så har de gjort hans andetag sällskap

Om det enda som för oss närmare Allâh är att vi alltid är fokuserade på profetens (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) hadîther, citerar sändebudet och ber Allâh hylla honom så är det nobelt och ädelt
nog för vår del. Vad skall man då säga att jag har åldrats med att tjäna sändebudets (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) hadîther, utan hänsyn till  om jag gör rätt eller fel; det är en helt annan sak.
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
60 Kommentar till ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 108 
61 Kommentar till ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 188 
62 Se sidan 187. 
63 Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/1/10-11).
64 Av Abû ´Âmir al-Hasan bin Muhammad al-Qawmasî. Se ”al-Fuqahâ´’ ash-Shâfi´iyyah” (1/375) av Ibn-us-Salâh. 



”Alla människor gör fel och de bästa av dem som gör fel är de som ångrar sig.”

Jag har avlagt en ed till  Allâh och det är att tjäna sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
hadîther.  Då  kommer  en  människa  med  all  våghalsighet  och  med  knapp  skam  och  knappt
uppförande och gör Takfîr på mig. Vad bevisar min otro? Är det för att jag säger:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”?

Allâh är större! Precis som vår broder Abûl-Hârith sade så säger bara två sorters människor något
sådant. En möjlighet är att han är otrogen innerst inne och visar islam för att vilseleda människorna
från Allâhs (´azza wa djall) väg genom att förtala alla tiders människor som tillskriver sig den sanna
trosläran. Därför är vårt förhållande till den här mannen att vi ber Allâh (´azza wa djall) antingen
korrigera honom eller också hämnas på honom i det här livet. Vi har prövats av många vilsna och
vilseledande människor, men vi har inte sett någon vara så våghalsig när det kommer till att göra
Takfîr  på  folk  och  anklaga  dem  för  villfarelse  som  den  här  mannen  som  därtill  har  en  så
fruktansvärd entusiasm och passion. Jag har inte sett någon som den här personen. Jag befarar att
han får stöd från otrogna som alltid försöker sprida osämja bland muslimerna på alla sätt och vis.65

al-Albânî sade:

”Om du vill se följder av den farliga skolastiken som opponerar sig den autentiska uppenbarelsen
och det sunda förnuftet, så är det bara att läsa böcker skrivna av al-Kawtharî och folk som går i hans
fotspår som hans elev as-Saqqâf. Du kommer bara att bli mer övertygad om att det som de lär sig är
av samma slag som:

هصم  لص يصنفصعص هصم  وص ره ا يصضص لممصونص مص يصتصعص وص

”… och vad de lärde sig skadade dem själva utan att vara dem till någon nytta.”66

Faktum är att det är ren otro om de praktiserar det. Inget bevisar den otron som deras enighet om att
förneka Allâhs höghet; en egenskap som är definitiv sett till fastställandet och betydelsen eftersom
den är bekräftad i Qur’ânen, Sunnah och Salafs uttalanden. Dessa människor låter istället sina ruttna
intellekt döma frågan därav deras oenighet:

1 – Vissa av dem säger att Allâh är överallt och blir tvungna att anta panteismen eller panenteismen,
vilket extrema Sûfiyyah tror på. Denna åsikt har Ibâdhiyyah67 och Mu´tazilah.

2 – Vissa av dem säger att Allâh är varken uppe eller nere, till höger eller till vänster, framme eller
bakåt, innanför skapelsen eller utanför skapelsen. Det har jag hört flera lärda i Damaskus säga under
fredagspredikan. Vissa av dem gick än längre i sin förnekelse och sade:

”Han är varken sammanbunden med skapelsen eller frånskild från den.”

65 Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (1016).
66 2:102
67as-Saqqâf hyllar Ibâdhiyyah och deras bok ”Musnad ar-Rabî´”. Han håller också med dem om att den heter ”al-Djâmi´
as-Sahîh” som en invändning mot al-Bukhârîs ”as-Sahîh”. Namngivningen är falsk eftersom de flesta hadîtherna är
påhittade, ändock as-Saqqâf är tillfredsställd med vissa av dem. Han kallar även ar-Rabî´ för ”Imâm”. Se ”adh-Dha
´îfah” (6331). Han säger uttryckligen att han håller med Mu´tazilah om att tolka resningen i form av erövring och
avvisar Abûl-Hasan al-Ash´arî därför att han avvisade dem.



Jag svär vid Allâh att detta är otro och förnekelse av den gudomliga existensen. Om den vältaligaste
araben hade blivit tillsagd att beskriva något som inte finns så hade han inte kunnat göra det bättre
än såsom dessa beskriver sin Herre!”68

al-Albânî sade:

”Vissa gamla sekter som Mu´tazilah brukade beröva Allâh på dessa två egenskaper; hörseln och
synen. De sade att Allâh är hörande och seende samtidigt som de förnekade att Han är beskriven
med hörsel och syn. Varför? De fick för sig, att om vi tror på det som står i vår Herres bok – utan att
likna Honom vid skapelsen – så liknar vi Honom vid skapelsen.

Detta är en lång fråga som slutar med att  dessa Mu´attilah förnekar Allâhs (tabârak wa ta´âlâ)
existens helt. Detta antydde Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (rahimahullâh) när han sade:

”En Mudjassim dyrkar en staty och en Mu´attil dyrkar icke existens.”

Båda två är vilseledda. Men vem är värst? Självklart är en Mu´attil som förnekar allt värst. När de
talar om huruvida Allâh har rest Sig över tronen eller inte säger de:

”Nej, det kan man inte säga om vår Herre. Man kan inte säga att Allâh är uppe, nere, till höger, till
vänster, innanför skapelsen eller utanför den.”

Det betyder att de slutligen återvänder till icke-existens. Därför sade Ibn-ul-Qayyim med all rätt:

”En Mudjassim dyrkar en staty och en Mu´attil dyrkar icke-existens.”

Om man skulle be den vältaligaste människan beskriva icke-existens och hon då hade svarat att Han
varken är innanför skapelsen eller utanför den, uppe eller nere, till höger eller till vänster, framme
eller bak, skulle vi hållit med honom. De har alltså beskrivit sin Herre på ett icke-existerande sätt
när de förnekar Hans egenskaper.

Vi måste stanna vid föreskriftens gränser och låta bli att använda oss av analogier. Om Allâh är
hörande och seende, måste man veta att Hans hörsel och syn skiljer sig från vår hörsel och syn. På
samma sätt skiljer sig Hans existens från vår existens. Vi säger att Allâh finns och att jag finns. För
att vi då inte skall falla i vad dessa människor kallar för liknelse (Tashbîh), måste vi förneka någon
av följande verkligheter:

1 – Allâh finns och jag finns. Häri finns en gemensam nämnare. Häri finns en liknelse (Tashbîh).
Det betyder att Allâh omöjligt kan finnas, eftersom det betyder att skapelsen liknar Skaparen.

2 – Allâh finns och jag finns inte.

Det sötaste resultatet är alltså beskt.

Nej, Allâh finns och jag finns. Men Allâhs existens är oundviklig medan min är endast möjlig, ty det
är Allâh som har skapat mig och hade Han velat skulle Han aldrig ha skapat mig.

Vi bekräftar det Han har bekräftat och förnekar det Han har förnekat:

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

68 Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/1/7-8).



”Ingenting är som Han - Han är den Hörande, den Seende. 69

Han förnekar i ”Ingenting är som Han” och bekräftar i ”Han är den Hörande, den Seende”. Hans
hörsel och syn är två, verkliga, bekräftade egenskaper samtidigt som ingen är lik Honom. Sålunda
knyter man fast samtliga egenskaper på detta vis, vilar ut och undviker både liknelse (Tashbîh) och
förnekelse (Ta´tîl).”70

al-Albânî sade:

”Denne ash-Sha´râwî hör till al-Azhars lärda. De lärda i al-Azhar bemästrar det arabiska språket,
Qur’ân-tolkning, traditionell Fiqh och annat. De är emellertid så långt bort från Sunnah de bara kan
vara. Det finns dock uppriktiga människor bland dem. Om någon påminner dem, accepterar de. Det
verkar dock som om ash-Sha´râwî inte tillhör dem.

För ett par år sedan fick han tala i media och många lyssnade på honom. Bland dem var en av våra
Salafiyyûn-bröder. Han hade en vän som körde honom. Vår vän var med honom. Han fick en bra
idé. Denne Shaykh i vars tal om budskap och Qur’ânens mirakel vi är så förtjusta i; är hans dogm
utmed Salafs eller inte? Han sade:

”Vad anser den ädle Shaykhen om Allâhs (ta´âlâ) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”71?

Beskrivs vår Herre med höghet?”

Han hoppade på honom och sade:

”Allâh har ingen plats. Allâh är överallt etc.”

Han nämnde katastrofer som inte bara finns hos lekmännen, utan också hos vissa lärda. Han har
alltså en villfaren dogm. Ofta förvränger han verser utmed denna tids förståelse.

Beträffande hans  tillvägagångssätt,  särskiljs  egyptierna  från  de  andra  islamiska  folkslagen  med
vältalighet och fint talesätt. De klarar av att ta kontroll över människorna. ash-Sha´râwî är en av
dem.  Däremot  tar  man  inte  kunskap  från  honom.  Kunskap är  en  sak  och  tillvägagångssätt  en
annan.”72

al-Albânî sade:

”Det finns en fråga som visar faran i den här oenigheten samt distanseringen från den sanna islam
som är bevarad i Allâhs skrift. Jag talar nämligen om Allâhs sköna namn däribland al-A´lâ, den
Högste:

سبحان ربي العلى

”Fri är min Herre, den Högste, från brister.”73

69 42:11
70 Kassettbandet ”Hukm Ta´addud-iz-Zawdjât .
71 20:5
72 Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (206).
73 Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, ad-Dâraqutnî, at-Tahâwî, al-Bazzâr och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” via



Jag talar om verser och hadîther som är relaterade till den här egenskapen. De har avfärdats av alla
omnämnda sekter. De är enade om att Allâh (´azza wa djall) inte beskrivs med höghet. Bara en
rättsskola bekräftar den; Ahl-ul-Hadîths rättsskola. Det är de som förklarar Allâhs (ta´âlâ) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”74 

som  upphöjning.  De  andra  som  Mâturîdiyyah,  Ashâ´irah,  Zaydiyyah,  Ibâdhiyyah,  Shî´ah  och
Râfidhah förnekar Allâhs (´azza wa djall) höghet. Istället säger de att Allâh finns på alla platser och
överallt.  De  har  begränsat  Honom  i  Hans  skapelse  inklusive  de  smutsigaste  platserna  som
bryggerier och barer.”75

al-Albânî sade:

”Till sist kommer vi till en hadîth som är vanlig i folkmun. Den är autentisk och består av Ahl-us-
Sunnahs dogm att Allâh (´azza wa djall) har rest Sig över tronen och att Han är som Han sade i den
givmilda Qur'ânen:

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?”76 

Vilken hadîth handlar det om? Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Benåda dem som är på jorden (من في الرض) så kommer Han som är ovanför himlen (اء (ممن فيي السممص
att benåda er.”77

Syftar hans ord på maskar och insekter inne i jorden? Nej, de syftar på att ni skall م̈¨ن ف̈¨ي الرض 
benåda varandra. Viktigare än så är orden:

”... så kommer Han som är ovanför himlen (اء ”.att benåda er (ممن فيي السممص

Här binds hadîthen samman med den föregående versen:

اء نتصم ممن فيي السممص  أصأصمي

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen (اء ”...(ممن فيي السممص

sju följeslagare.
74 20:5
75 Fatâwâ Râbigh (2).
76 67:16-17 
77 al-Albânî sade:

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



I alla tider har denna vers, och även hadîthen för den delen, varit problematisk för vissa innovatörer.
Hadîthen avvärjer dock problematiken, ty han sade:

”Benåda dem som är på jorden (من في الرض) så kommer Han som är ovanför himlen (اء (ممن فيي السممص
att benåda er.”

Ingen förstår att ”Benåda dem som är på jorden (الرض في  ,syftar på varelser nere i jorden ”...(من 
utan ovanpå jorden (على الرض), det vill säga människor. På samma sätt betyder:

”... så kommer Han som är ovanför himlen (اء ...(ممن فيي السممص

ovanför himlen (على السماء). Prepositionerna tar nämligen varandras plats. Allâh (ta´âlâ) säger:

اء نتصم ممن فيي السممص  أصأصمي

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen (اء ”...(ممن فيي السممص

Detta är en viktig punkt som Ahl-us-Sunnah måste veta så att de inte faller offer för innovatörerna.
De säger att vi säger att Allâh (´azza wa djall) har rest Sig över tronen, det vill säga bestigit. Sedan
säger de att vår Herre säger:

اء نتصم ممن فيي السممص  أصأصمي

”Kan ni vara säkra på att Han, som är i himlen (اء ”...(ممن فيي السممص

Allâh är alltså  i himlen som är en skapelse – Allâh (´azza wa djall) är alltså inne  i himlen som
omger Honom.

Sanningen är att Allâh beskrev Sig själv med:

يط  حي ء  مه  أصلص إينمهص بيكصله شصي 

”Omfattar Han då inte allting?”78

Allâh är alltså större än allting. Således inleder vi våra böner med att säga:

ا أكبر

”Allâh är större.”

Hur kan då vår Herre vara i himlen? Dessutom sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till
slavinnan: 

”Var är Allâh?” Hon sade: ”Ovanför himlen (اء ”.(فيي السممص
7980

Det vill säga ovanför himlen då prepositioner tar varandras plats. På så sätt stämmer Hans (ta´âlâ)
ord:

اء نتصم ممن فيي السممص  أصأصمي

78 41:54
79 Muslim (537). 
80 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 277 



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

överens med de resterande texterna som visar att Allâh (´azza wa djall) är högre än alla skapelser
inklusive den högsta som är den Nåderikes (tabârak wa ta´âlâ) tron.”81

al-Albânî sade:

”Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Det är inte tillåtet att göra Takfîr på varenda en som motstrider Sunnah. Alla som förfelar är inte
otrogna,  framför  allt  inte  inom  frågor  som  det  råder  en  stor  meningsskiljaktighet  om  inom
samfundet.”82

Han syftar på frågor som att Allâhs tal är oskapat, beskådningen av Allâh på Domedagen, Hans
resning  över  tronen  och  höghet  över  skapelsen.  Allt  det  är  obligatoriskt  att  betro  och  otro  att
förneka. Dock är det inte tillåtet att göra Takfîr på de Mu´tazilah, Khawâridj och Ashâ´irah som
tolkar det på grund av tvivel. Det är först när de får reda på sanningen och vidhåller omedgörligt
som det blir tillåtet att göra det.

Mannen som bad om att få sin kropp bränd är ett exempel på det. Han betvivlade Allâhs förmåga att
återuppväcka honom. Trots det förlät Allâh honom. Ty han förnekade inte omedgörligt. Han trodde
på Allâh och Uppståndelsen överlag till skillnad från detaljerna som han var okunnig om. Efter att
Shaykh-ul-Islâm hade sagt att hadîthen har rapporterats mångfaldigt sade han:

”Häri finns två väldiga principer:

1 – Tron på att Allâh är kapabel till allt.

2 – Tron på att Allâh låter den döde återuppstå och avlönar honom för hans handlingar.

I och med att han trodde på Allâh och Domedagen överlag, visste att Allâh belönar och straffar
människorna efter döden och gjorde goda handlingar i form av att han bävade för Allâh för sina
synder, förlät Allâh honom på grund av hans tro på Allâh och Domedagen samt goda handlingar.”83

Därför  avråder  jag  ungdomarna  från  att  göra  Tabdî´  och  Takfîr  på  de  lärda  och att  de  istället
fortsätter söka kunskap för att skjuta i höjden. De skall inte luras av sig själva. De skall känna de
lärdas rätt och företräde, särskilt de som följde Salafs metodik som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah
och hans elev Ibn Qayyim-il-Djawziyyah. Jag råder dem att läsa ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” som är full
av kunskap,  speciellt  delen som handlar  om Takfîr  där han skiljer  på oinskränkt  och inskränkt
Takfîr. Han sade om folk som påminner om dessa ungdomar:

”De har inte tänkt på att Takfîr har villkor som måste uppfyllas och hinder som räddar individen
från Takfîr  och att  oinskränkt  Takfîr  fordrar  inte  inskränkt  Takfîr.  Det  är  först  när  villkoren är
uppfyllda och hindren bortröjda som det går att göra Takfîr på en individ. Detta klargjorde Imâm
Ahmad. Merparten av imamerna som utropade oinskränkt Takfîr gjorde inte Takfîr på de flesta som
föll i detta fel.”

Det  vill  säga  de  som sade  att  Qur'ânen  är  skapad,  att  Han  inte  skall  ses  på  Domedagen  och

81 Fatâwâ Râbigh (4).
82 Madjmû´-ul-Fatâwâ (16/343).
83 Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/491).



liknande.”84 

al-Albânî sade:

”Dessa människor förstår av Allâhs ankomst det de förstår av skapelsens ankomst.  Detta  är ren
liknelse.  Denna  felaktiga  förståelse  har  fått  dem  att  förneka  ankomsten  och  tillskriva  den
judendomen. Det skulle bara bekräftat denna Allâhs (ta´âlâ) egenskap liksom Salaf bekräftade den
utan liknelse. Han (ta´âlâ) sade:

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

”Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.”85

Annars  kommer  de  även  att  tolka  Hans  hörsel  och  syn  eftersom  Allâh  (ta´âlâ)  har  bekräftat
skapelsens hörsel och syn, vilket nämns i Qur’ânen och Sunnah. Måhända säger de att de liknar
Allâh vid skapelsen om de bekräftar Hans hörsel och syn. Så säger faktiskt Mu´tazilah. De tolkar
hörseln och synen som kunskap bara för att inte likna Allâh vid skapelsen. Således tror de på den
första delen av versen:

ء  ث ليهي شصي  مي لصي سص كص

”Ingenting är som Han...”

till skillnad från den andra:

يرص  يعص البصصي هصوص السممي  وص

”Han som hör allt, ser allt.”

Angående Ashâ´irah  och andra,  så  tror  det  på  allt  som står  i  versen.  De både  dementerar  och
bekräftar och säger att Hans hörsel och syn är olika vår hörsel och syn. Det är korrekt. Däremot är
de skyldiga att tillämpa den regeln på alla egenskaper. Allâhs (ta´âlâ) ankomst är sann, men den är
olik  vår  ankomst.  Hans  nedstigning  till  den  nedersta  himlen  är  sann  och  har  rapporterats
mångfaldigt, men den är olik vår nedstigning. Detsamma skall sägas om alla andra egenskaper. Det
säger  de  dessvärre  inte  om många egenskaper.  En av  dem är  ankomsten som de tolkar  på  det
angivna viset. Samma förhållande har de till resningen, vilket kommer att tas upp så småningom.”86

al-Albânî sade:

”Han (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 اا بمكص إينم رص

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över tronen.”87

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 اا

84 Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/1/114-115).
85 42:11
86 Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 25-26
87 7:54



”Det är Allâh som har rest himlarna utan synligt stöd. Därefter reste Han sig över tronen.”88

Senare generationer tolkar resningen i bland andra de två verserna som erövring och rättfärdigar sin
tolkning med poetens ord:

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

Samtidigt blundar de för imamernas uttalanden om hur falsk den tolkningen är och att den korrekta
betydelsen är upphöjdhet och uppstigning över tronen. I denna bok skall du få läsa deras uttalanden
via bekräftade berättarkedjor, generation efter generation. Vissa av dem utropade samstämmighet
kring frågan, däribland Imâm Ishâq bin Râhûyah och Hâfidh Ibn ´Abdil-Barr – och de två räcker
som argument i det här ämnet! Trots det fortsätter vi se senare lärda motstrida Salafs förståelse av
såväl de aktuella verserna som andra egenskapsrelaterade verser och hadîther. 

Måhända undrar vissa läsare varför de gör så. Den första orsaken är att de inte följer Salaf. Den
andra  orsaken är  att  de  felaktigt  förstår  högheten  i  de  omnämnda verserna  som en höghet  lik
skapelsens höghet. I och med att det råder samstämmighet om att en sådan förståelse motstrider
Allâhs fullkomlighet, flyr de den och anammar istället den omnämnda tolkningen. Följaktligen  tror
de att de har undkommit en dogm som inte passar Allâh (subhânah).”89

al-Albânî sade:

”Imâm al-Djuwaynî sade:

”Jag brukade vara rädd för att bruka ord som höghet, resning och nedstigning för att inte begränsa
och likna Allâh vid skapelsen. Ändå brukade jag läsa i Qur'ânen och Sunnah vad som anvisar att
betydelserna däri är verkliga. Jag såg hur sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttryckligt
beskrev sin Herre på det viset. Självklart visste jag att alla sorters människor satt hos honom (sallâ
Allâhu  ´alayhi  wa sallam);  ädla,  kunniga,  okunniga,  smarta,  osmarta,  beduiner  och  respektlösa
människor. Trots det kommenterade han inte egenskaperna som han beskrev sin Herre med, varken
konkret  eller  ens  tillsynes.  Till  skillnad  från mina  skolastiska lärare vinklade  han (sallâ  Allâhu
´alayhi  wa sallam)  inte  egenskaperna  från  deras  bokstavliga  betydelser.  De tolkade  exempelvis
resningen som erövring och nedstigningen som nedsänkt order. Jag såg inte att han (sallâ Allâhu
´alayhi  wa  sallam)  varnade  människorna  för  att  bokstavligt  tro  på  egenskaperna  som  han
förkunnade, däribland högheten och händerna. Det finns inte en enda rapportering från honom (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) som säger att egenskaperna har en annan, dold, betydelse, som att höghet
betyder hög status eller att hand betyder ynnest och förmåga.”90

Han klargjorde orsaken till att de senare generationerna överlag tolkar versen om resningen på ett
sätt som motstrider Salafs förståelse. De förstår resningen på ett vis som är typiskt skapelsen. Det i
sig är liknelse. Alltså avfärdar de liknelsen genom att tolka resningen som erövring. 

Det märkliga är att de flyr från liknelse och hamnar istället i något som är mycket värre. Det kan
sammanfattas såhär:

1 – Förnekelse. De förnekar Allâhs verkliga höghet över skapelsen som tillkommer Honom (ta´âlâ).
Det framstår tydligt i Imâm al-Djuwaynîs ord. 

2 – De fastställer en partner till Allâh som tvistar med Honom om Hans order. Språkligt sett uppstår

88 13:2
89 Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 26-27
90 Risâlah fî Ithbât-il-Istiwâ' wal-Fawqiyyah, sid. 32



en erövring endast efter en strid, något du kan läsa om i al-Baghawîs och Ibn-ul-A´râbîs uttalanden.
Abû Sulaymân Dâwûd bin ´Alî berättade: 

”Vi var hos Ibn-ul-A´râbî när en man kom till honom och sade: ”Vad betyder Allâhs (ta´âlâ) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”?

Han svarade: ”Han är ovanför Sin tron precis som Han (´azza wa djall) har sagt om Sig själv.” Han
sade: ”Abû ´Abdillâh! Det är inte betydelsen. Det betyder att Han tog makten (استولى).” Han sade:
”Tyst med dig. Ingen tar makten över någon utan att han har en rival. Den som besegrar den andre
har tagit makten. Har du inte hört an-Nâbighah säga:

En som du eller som du hinner före
den snabba hästen hinner före om den tar makten (استولى) över målet91

Dess berättarkedja är autentisk från honom. Ibn Naftûyah an-Nahawî argumenterade med det i ”ar-
Radd ´alâl-Djahmiyyah”. 

Vår fråga till tolkarna är: Vem är denne rival till Allâh (ta´âlâ) som Han har besegrat och erövrat
makten från? De klarar inte av att  undkomma denna fordring utan att  avfärda sin tolkning och
återvända till Salafs förståelse. 

När en skolastiker92 insåg detta motargument kom han med en annan katastrof och sade att den
aktuella erövringen är utan konfrontation.  Inte nog med att den förklaringen motstrider språket,
vilket antyds av Ibn-ul-A´râbîs uttalande. Det bästa som kan sägas om den är att den tolkar en
tolkning. Om jag bara visste vad som får dem att gå så långt. Är det inte bättre att de säger att det är
en höghet som saknar likhet – om vi nu säger att höghet fordrar liknelse? Vad skall då sägas om
höghet  inte  fordrar  liknelse?  Resningen  i  Qur'ânen  tillskrivs  ju  både  Allâh  (ta´âlâ)  och  andra
däribland Nûhs ark:

ينص مي الظماليمي داا لهل قصو  قييلص بصع  يه وص ودي لصى ال جص ت  عص تصوص اس  وص

”... och den kom till vila på berget al-Djûdî. Då ljöd ropet: ”Det är ute med de orättfärdiga!”93

och växter:

لصى سصوقيهي ى عص تصوص  فصاس 

”... och reser sina raka stjälkar...”94

Arkens resning är olik växtens resning. Det är även människans bestigning av riddjuret, fågelns
resning  ovanför  människans  huvud  och  människans  resning  över  taket.  Allt  det  är  resningar
lämpade för respektive handlare. Namnet är detsamma medan beskaffenheten varierar. Allâhs (ta
´âlâ) resning är alltså en resning och uppstigning som tillkommer Honom (ta´âlâ) allena – och ingen
liknar Honom. 

91 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (3/401).
92 al-Kawtharî citerade det från Ibn-ul-Mu´allim i sin kommentar till ”al-Asmâ' was-Sifât”, sid. 406
93 11:44 
94 48:29



Angående ordet ”erövring” (الستيلء), så är det bara skolastikerna som har tillämpat det på Allâh (ta
´âlâ). Titta bara vad skolastiken har gjort med skolastikerna! Den har fått dem att beskriva Allâh
med ett drag som är typiskt för skapelsen istället för att nöja sig med beskriva Honom med en
uppstigning som inte liknar något annat, vilket Salaf sade.”95

al-Albânî sade:

”Jag slutar knappt förvånas över al-Kawtharî och hans jämlikar när de påstår att Salaf tillämpade
Tafwîdh på egenskapsrelaterade verser och avstod från kunskap om deras betydelse. Även om han
inte högaktar Salaf och deras kunskap så skall han åtminstone inte nedvärdera deras visshet om
Allâh  (ta´âlâ)  och  Hans  egenskaper.  Har  han  aldrig  läst  hur  de  bekräftade  egenskaperna  och
fördömde Mu´attilah och Mushabbihah som förnekade respektive jämförde dem med skapelsernas
egenskaper? Härmed följer några exempel på det:

1 – al-Walîd bin Muslim sade:

”Jag  frågade  al-Awzâ´î,  Mâlik  bin  Anas,  Sufyân  ath-Thawrî  och  al-Layth  bin  Sa´d  om dessa
egenskapsrelaterade hadîther varvid de svarade mig:  ”För dem vidare som de har  kommit  utan
tolkning.”

I en annan rapportering står det:

”... utan föreställning.”96

2 – Rabî´ah, Mâlik och andra sade:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den.”

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Rabî´ahs och Mâliks ord stämmer överens med de övrigas ord:

”För dem vidare som de har kommit utan föreställning.”

Alla dementerade kunskapen om beskaffenheten, inte själva egenskapen. Om de bara hade trott på
själva texten utan dess innebörd skulle de inte sagt att  resningen är känd till  skillnad från dess
beskaffenhet eller att de skall framföras ordagrant utan föreställning. Ty i så fall är betydelserna inte
kända, snarare okända som bokstäverna i alfabetet. 

Inte heller behöver man dementera en beskaffenhet om betydelsen i  sig är okänd. Kunskap om
beskaffenheten dementeras först när själva egenskapen bekräftas. 

Inte heller behöver den som förnekar vissa, eller alla, egenskaper säga: 

”För dem vidare som de har kommit utan föreställning.”

Han som förnekar att Allâh är ovanför tronen behöver inte lägga till ”utan föreställning”. Så om
Salaf hade förnekat dessa egenskaper skulle de inte sagt ”utan föreställning”.

Också betyder deras ord ”För dem vidare som de har kommit” att deras bokstavliga skildring skall
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kvarstå som den är. Denna skildring tyder nämligen på betydelser. Om den uppenbara skildringen
hade avfärdats skulle de sagt:

”För formuleringarna vidare utan att tro på dem bokstavligt.”

eller:

”För formuleringarna vidare utan att tro på att Allâh beskrivs med dem på riktigt.”

I så fall säger man inte att de skall förstås utan föreställning. Dementerad föreställning av något
obekräftat är bara lösaktigt.”97

3 – Imâm al-Khattâbî sade:

”Salafs dogm om egenskaperna handlar om att bekräfta dem ordagrant och dementera beskaffenhet
och liknelse.”

4 – Hâfidh 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). De är
samlingens imamer.”98 

Detta är bara ett litet smakprov på vad som väntar i boken. Alla dessa citat är enade om att Salaf
förstod sig på de egenskapsrelaterade verserna och förklarade och specificerade deras betydelser på
ett sätt som tillkommer Honom (tabârak wa ta´âlâ). 

Varför bryr sig inte al-Kawtharî och hans jämlikar om dessa citat? Varför fortsätter de säga att Salaf
inte förstod deras betydelser och att de bara uttalade dem utan att begripa deras innebörd?

Det bästa som kan sägas är att hans tillstånd är som al-Djuwaynîs tillstånd var när han var påverkad
av sina skolastiska lärare. Men Allâh visste att han var ärlig varpå Han vägledde honom till Salafs
dogm om resningen och andra egenskaper. Allâh (ta´âlâ) talade sanning när Han sade:

بصلصنصا يصنمهصم  سص اهصدصوا فيينصا لصنصه دي ينص جص المذي  وص

”Men dem som strävar och kämpar för Vår sak skall Vi sannerligen leda på de vägar som för till
Oss.”99

Är al-Kawtharî och hans jämlikar som förtalar imamerna och Salaf också ärliga? Det är mycket
svårt att svara jakande på den frågan då vi ser hans sträva hat mot Salafs imamer och Tawhîd och
ständiga anklagelser mot dem för antropomorfism och liknelse. Framför allt mot Ibn Taymiyyah,
trots att han månade starkt om att avfärda Mudjassimah i sina böcker. Vi ser honom knappt avvisa
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Mu´attilah  utan  att  han  direkt  därefter  avvisar  Mudjassimah.  Det  vet  han  som  studerar  hans
(rahimahullâh) böcker. Han sade bland annat:

”Om någon säger att han inte kan begripa en kunskap eller en hand olik vår kunskap och hand,
frågar  vi  honom hur  han kan begripa  en essens  olik  skapelsens  essens.  Det  är  välkänt  att  alla
egenskaper är lämpade efter ens essens och realia. Den som inte kan förstå Herrens egenskaper, som
förövrigt inte liknar någon, på ett sätt som är olikt skapelsernas egenskaper är vilsen både sett till
sitt intellekt och sin religion.”100 

Detta  är  bara  ett  litet  smakprov  på  slående  bevis  på  att  Shaykh-ul-Islâm  Ibn  Taymiyyah
(rahimahullâh) dementerade brister från Allâh och att han varken liknade eller jämförde Allâh med
skapelsen, till skillnad från det al-Kawtharî ljuger om.”101

al-Albânî sade:

”Abû Zahrah sade:

”Det är vad deras dogm leder till. Hur mycket de än försöker avfärda liknelse så är den fastklistrad
på dem. Ibn Taymiyyah kom en generation efter honom och sade att den gemensamma faktorn är
namnet till skillnad från realia. Om de förklarar resningen ordagrant och säger att det är en sittning,
faller de oundvikligt i antropomorfism. Och om de förklarar den på ett immateriellt sätt faller de i
tolkningen som de förbjuder.”102

Ta det lugnt, ädle Shaykh! Du vet mycket väl att Ibn Taymiyyah inte alls förklarar resningen såsom
du säger, utan bara som höghet. Varför försöker du få läsaren att tro något annat? Hans böcker är ju
fulla av det. Varför rättar du dig inte efter dina riktlinjer och citerar Ibn Taymiyyah när du ändå
förklarar hans dogm och åsikter? Eller får du ångest av korrekta citat varför du tillskriver honom
osanning? Ibland gör du det indirekt, som här, och ibland direkt, som i ”al-Madhâhib al-Islâmiyyah”
när du skrev om Salafiyyah och Imâm Ibn Taymiyyah:

”De bekräftar alla Hans (subhânah) egenskaper som nämns i Qur'ânen och Sunnah. Också bekräftar
de Hans befästning (الستقرار) över tronen.”103

Var ser du Ibn Taymiyyah tala om befästning över tronen? Befästning är utöver höghet och termen
nämns inte i Qur'ânen och Sunnah. Således ser vi hur Hâfidh adh-Dhahabî fördömde flera stycken
som brukade den termen. Abû Zahrah sade i samma bok:

”Ibn Taymiyyah fastställer att Salafs dogm går ut på att bekräfta allt som står i Qur'ânen av höghet,
låghet och resning över tronen.”104

Han sade på sidan innan:

”Han upprepar denna fras och understryker att Allâh stiger ned varpå Han är uppe någonstans och
nere någon annanstans – utan föreställning.”

Var fastställer och bekräftar Ibn Taymiyyah lågheten? Jag anar starkt att Shaykh Abû Zahrah kom
fram  till  den  påstådda  lågheten  via  hadîtherna  om  nedstigningen  och  sedan  tillskrev  den  Ibn
Taymiyyah. På samma sätt förstod han att de resningsrelaterade verserna betyder befästning varpå
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han tillskrev det Ibn Taymiyyah. Det är felaktiga anklagelser mot honom, det vet han som studerar
hans böcker med förståelse och begrepp och inte bara skumläser dem för att citera honom i hans
biografi och fylla raderna. 

Att han tillskrev Ibn Taymiyyah allt detta får mig att inse att han inte förstod Ibn Taymiyyah och
hans dogm väl. Förmodligen har han inte läst alla Ibn Taymiyyahs aktuella, tryckta forskningar, än
mindre hans manuskript. En av dem är Ibn Taymiyyahs ”Sharh Hadîth-in-Nuzûl”. Däri fastställer
han (rahimahullâh) att Allâhs nedstigning fordrar inte alls att Han hamnar under tronen och tronen
över Honom. En sådan företeelse implementeras på skapelserna medan Allâh är exempellös. 

Ibn Taymiyyah sade:

”Vissa ignoranter tror att när Allâh stiger ned till den nedersta himlen, vilket hadîthen säger, hamnar
tronen över Honom, vilket innebär att Han omges av två skapelser. En sådan uppfattning motstrider
Salafs enighet, Qur'ânen och Sunnah.”105106 

al-Albânî sade:

”Kommer den ädle Shaykh Abû Zahrah att hålla sig till sitt tal som fordrar förnekelse och vars like
han  citerade  från  Mu´tazilah?  Och  därmed  förneka  Allâhs  (ta´âlâ)  egenskaper  i  Qur'ânen  och
Sunnah, liksom de gör? Eller kommer han att ta tillbaka det och hålla sig till Ibn Taymiyyahs dogm
som han förklarade på ett sätt som är svårt att komplementera? Till den hör resningen. Kommer han
att tro på att den är Allâhs (ta´âlâ) verkliga egenskap som tillkommer Honom? Samma sak skall han
förresten tro på alla andra Hans (ta´âlâ) egenskaper liksom kunskapen och talet. Kommer han att tro
på dem utan att tillämpa metaforik på dem därav förneka dem? 

Jag hoppades att det endast var en tabbe som han råkade få ut ur sig, men han själv fick mig att inse
att sådant är inte fallet när han tolkade resningen på ett metaforiskt vis och sade att den stod för en
fullkomlig makt samt att  nedstigningen står för en överflödig gudomlig dygd.  Stackars Shaykh
insåg inte att en sådan förklaring fordrar otro. Ty resten av hadîthen säger:

”Finns det ingen som frågar så att han må få det han frågar om? Finns det ingen som ber så att han
må bönhöras?”

Är det den överflödiga dygden som bönhör, förlåter och ger eller är det Allâh (´azza wa djall) allena
som gör allt det?”107 

al-Albânî sade:

”När flickan fick frågan ”Var är Allâh?”, svarade hon: 

”Ovanför himlen.”

Följaktligen vittnade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att hon är troende. Ty hon svarade
utmed det som är välkänt i Qur’ânen och Sunnah. Stackars den vars tro inte intygas av sändebudet
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Stackars den som avfärdar det som enligt sändebudet (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) utgjorde ett bevis för tron. Jag svär vid Allâh att till den största olyckan som
muslimerna har råkat ut för är att deras dogm har avvikit så mycket att de inte ens vet var deras
Herre som de dyrkar och gör Sudjûd till är; är Han ovanför dem eller under dem, innanför dem eller
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utanför dem? Helt riktigt hade vissa tidigare lärda rätt när de sade:

”Dessa människor har förlorat sin Herre.”

Trots  det  är  de  inte  alls  i  närheten  av  villfarelsen  som besitts  av  dem som dömer  Allâh  till
obefintlighet när de säger att Han är varken uppe, nere...

Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Kriget  mellan  Ahl-ul-Hadîth  och  Djahmiyyah  är  större  än  kriget  mellan  de  otrogna  och
muslimerna.”108

Trots  sakfrågans  storlek  och  den  sträva  oenigheten  mellan  Ahl-ul-Hadîth  på  ena  sidan  och
Djahmiyyah, Mu´tazilah och andra förnekare på andra sidan, ser vi att de flesta kallarna idag knappt
lägger någon vikt vid den eller liknande dogmatiska frågor. Du hör inte dem ta upp ämnet på privata
sittningar, än mindre på allmänna sådana. De nöjer sig med att de kallade har en allmän tro.”109

al-Albânî sade:

”Imâm ´Abdullâh bin al-Mubârak sade om Djahmiyyah:

”De påstår att din gud som är ovanför himlen är ingenting.”

´Abbâd bin al-´Awwâm sade: 

”Jag talade med Bishr al-Marîsî och hans anhängare och kom fram till att de säger att det inte finns
någon ovanför himlen. Jag anser att man varken skall ingå i äktenskap med dem eller ärva dem.”

Liknande sade ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Wahb bin Djarîr, al-Qa´nabî, Abû Ma´mar al-Qatî´î och
andra imamer. De gjorde dock inte Takfîr på den som hade den dogmen förrän han fick reda på
sanningen, vilket Imâm Ibn Djarîr at-Tabarî sade. 

Således fördömer jag majoriteten av islamiska författare å det hårdaste för att de skriver om allt i
islam frånsett  Salafiyyahs  dogm och profetens  (sallâ  Allâhu ´alayhi  wa sallam) väg.  Jag syftar
framför allt på individer som tar sig an att uppfostra nya generationer och ge dem sin pedagogik och
inlärning. Dessa människor försöker inte alls rätta till begreppen om islam som det råder en mycket
stor oenighet kring. Vissa försumliga, eller så låtsas de vara försumliga, tror att oenigheten finns
bara inom förgreningsfrågorna till skillnad från fundamenten. Det finns många exempel på det, det
vet han som har studerat böcker om sekter eller vet vad dagens muslimer tror på. Det räcker med
ämnet som vi behandlar just nu, nämligen Allâhs höghet över skapelsen. Vi följer Salaf och  tror
övertygat på det. Andra följer andra och antingen förnekar det eller också betvivlar det. Tvivel är ju
tvivelsutan något som motstrider övertygelse. Trots det sade doktorn att vi alla tror på Allâh. Men
var är den sanne troende? Alla grupper kan svaret, ändock det inte är det vi skall tala om nu. Mitt
syfte är att döda myten om att vi bara är oeniga kring förgreningsfrågor och istället se till att lära de
muslimska  ungdomarna  deras  religion,  såväl  dess  grunder  som  förgreningar,  utmed  Qur'ânen,
Sunnah och Salafs förståelse.”110

al-Albânî sade:
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”Det har blivit vanligt bland de senare generationerna att anklaga alla som bekräftar Allâhs (ta´âlâ)
höghet för att likna Allâh vid skapelsen, förkroppsliga Honom eller placera Honom i en riktning
eller på en plats. Dessa tre tvivel måste likvideras.

Det  första  tvivlet  handlar  om liknelse.  Det  kan  avvisas  med imamernas  omnämnda uttalanden.
Härmed nämner jag ett par stycken:

1 – Hâfidh Nu´aym bin Hammâd sade:

”Den som liknar Allâh vid Hans skapelse har hädat. Den som förnekar det som Allâh har beskrivit
Sig själv med har hädat. Det finns ingen liknelse i det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) har beskrivit Allâh med.”

2 – Ishâq bin Râhûyah sade:

”Det är endast en liknelse i fall man säger att handen är som handen eller lik handen, hörseln är som
hörseln eller lik hörseln. Det är en liknelse. Däremot är det ingen liknelse att säga det Allâh sade,
liksom ”hand”, ”hörsel” och ”syn”, utan föreställning eller tro om att handen liknar andra händer
eller är som andra händer. Det är ingen liknelse. Det är som Allâh (ta´âlâ) sade:

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

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”111112

Om det är liknelse att bekräfta Allâhs (ta´âlâ) höghet så är alla som bekräftar Allâhs liv, förmåga,
hörsel och syn också Mushabbihah. Det säger ingen muslim idag som tillskriver sig Ahl-us-Sunnah
wal-Djamâ´ah tvärtemot förnekarna som Mu´tazilah och andra.  Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah
sade:

”Mu´tazilah, Djahmiyyah och andra som förnekar egenskaperna anklagar alla som bekräftar dem
för  att  förkroppsliga  Allâh  och  likna  Honom vid  skapelsen.  Vissa  av  dem anser  att  de  kända
imamerna, som Mâlik, ash-Shâfi´î,  Ahmad och deras anhängare, förkroppsligar Allâh och liknar
Honom vid skapelsen, vilket Abû Hâtim nämnde. Deras tvivel är att dessa kända imamer är enade
om att bekräfta Allâhs (ta´âlâ) egenskaper och säger att Qur'ânen är Allâhs oskapade tal och att
Allâh skall beskådas på Domedagen.”113

Samma dogm hade följeslagarna och deras rättmätiga efterföljare bland Huset och andra. Därefter
sade han:

”Ahl-us-Sunnah är enade om att Allâh liknar ingenting, vare sig sett till Hans essens, egenskaper
eller handlingar. Men ordet ”liknelse” är generellt. Om den dementerade liknelsen syftar på den som
avfärdas  i  Qur'ânen  och  av  förståndet,  så  är  det  korrekt.  Herrens  (ta´âlâ)  typiska  drag  liknar
ingalunda skapelsens drag... 

Och om syftet är att inte bekräfta Allâhs egenskaper på så sätt att Han varken besitter kunskap,
förmåga eller liv eftersom människan har de egenskaperna, fordrar det att Han inte heller är den
levande, vetande eller förmögne då människan har likadana namn. Detsamma gäller talet, hörseln,
synen,  beskådningen  och  andra  egenskaper.  Dock  håller  de  med  Ahl-us-Sunnah  om  att  Allâh
existerar och är levande, vetande och förmögen liksom skapelsen existerar och är levande, vetande
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och förmögen och att det inte är någon liknelse som måste dementeras.”114

Det andra tvivlet handlar om riktning. Det kan avvisas med Ibn Taymiyyahs ord:

”Riktning kan betyda något  existerande utöver  Allâh.  I  så fall  syftar ordet på en skapelse som
exempelvis tronen och himlarna. Det kan också syfta på något som inte är existerande utöver Allâh
(ta´âlâ), som exempelvis det som är ovanför skapelsen. 

Det är välkänt att ordet ”riktning” varken bekräftas eller dementeras i Qur'ânen och Sunnah, till
skillnad från höghet, resning, upphöjdhet, uppstigning till Honom och så vidare. Det är känt att det
existerande består av Skaparen och skapelsen och att Skaparen (subhânahu wa ta´âlâ) är frånskild
från skapelsen; inget av Hans essens är i Hans skapelser och inget av Hans skapelser är i Hans
essens. 

Menar ni som dementerar att Allâh är i en riktning att riktningen är en skapad existens? Allâh är ju
inte inne i skapelsen. Eller menar ni att riktning är det som är ovanför skapelsen? I så fall finns det
inga tvivel om att Allâh är ovanför skapelsen.

Samma sak sägs till den som bekräftar att Allâh är i en riktning; menar du att Allâh är ovanför
skapelsen eller att Han är innanför skapelsen? Om du menar det första, så är det korrekt, och om du
menar det sista, så är det fel.”115

Det bevisar att ordet ”riktning” nämns inte i Qur’ânen och Sunnah. Alltså skall det varken bekräftas
eller dementeras, ty bådadera bär på inkorrekta betydelser. Det räcker att de oliktänkande anklagar
dem som bekräftar högheten för falskheter för att man inte skall bekräfta den.

Inte heller skall man dementera riktningen i tro om att Allâhs (ta´âlâ) höghet fordrar en riktning. En
sådan dementi består av flera förbud varav ett är att de slående bevisen för Hans (ta´âlâ) höghet
avfärdas.  Ett  annat  är  att  de  troendes  beskådning  av  Herren  (´azza  wa  djall)  på  Domedagen
avfärdas. Det säger Mu´tazilah och Shî´ah uttryckligt. Shî´ahs Ibn-ul-Mutahhir förklarade dementin
i sin ”al-Minhâdj” och sade:

”Ty Han är inte i någon riktning.”

Senare Ashâ´irah bekräftar beskådningen motsägelsefullt och säger att Han inte skall beskådas i
någon riktning. De menar högheten. Shaykh-ul-Islâm sade:

”Majoriteten av såväl dem som bekräftar beskådningen som dem som dementerar den säger att
deras dogm är tvivelsutan osund, precis som deras dogm om talet. Därför säger Abû ´Abdillâh ar-
Râzî att inga muslimska grupper säger det de säger om talet och beskådningen.”116

Därefter avvisade han de förnekande Mu´tazilah och Shî´ah starkt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att om riktning syftar på en skapelse utöver Allâh, så är Allâh (ta
´âlâ) ovanför Sin skapelse och varken omges eller omsluts av den. Han är nämligen distanserad från
Sin skapelse. Och om riktning syftar på något obefintligt ovanför skapelsen, så är det bara Allâh
allena som är ovanför den. Det är det sistnämnda alternativet som brukas av dem som bekräftar
högheten och citerar Salaf för att bekräfta Allâhs (ta´âlâ) riktning, vilket al-Qurtubî nämnde i slutet
av sin bok. Ibn Rushd sade:
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”Angående riktningen, så har de lärda alltid beskrivit Allâh (subhânah) med den till dess att Mu
´tazilah dementerade den. Med tiden anammades dementin av senare Ashâ´irah däribland Abûl-Ma
´âlî  och  de  som  tog  efter  honom.  Föreskriftens  uppenbara  skildringar  fordrar  emellertid  att
riktningen bekräftas. Exempelvis sade Han (ta´âlâ)...”

Han nämnde de kända Qur’ân-verserna för det och sade därpå:

”Om dessa bevis skall missbrukas med tolkningar, slutar det med att hela föreskriften blir tolkad.
Om det sägs att de är otydliga, slutar det med att hela föreskriften blir otydlig. Ty alla föreskrifter är
enade om att Allâh är ovanför himlen och att änglarna steg ned från Honom med uppenbarelser till
profeterna...”117

Det tredje tvivlet handlar om plats. Om du har förstått hur tvivlet om riktningen avvisas, finner du
det lätt att avvisa detta tvivel också. Antingen innebär plats en existens, vilket de flesta tänker på
idag varpå de tror att det är vårt syfte när vi bekräftar Allâhs (ta´âlâ) höghet. I så fall skall det vetas
att Allâh (ta´âlâ) inte är på någon plats. Ty skapelser omger inte Honom (ta´âlâ) då Han är väldigare
och större än allting annat. Faktum är att bara Hans fotpall omger himlarna och jorden. Han (ta´âlâ)
sade:

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  ريهي وص 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!”118

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer Allâh (´azza wa djall)  att  ta  tag i  jorden. Himlarna kommer att  ligga
hoprullade i Hans högra Hand. Därefter skall Han skaka dem och säga: ”Jag är Konungen! Var är
jordens konungar?”119

Eller också innebär plats något obefintligt och en höghet utöver skapelsen. I så fall är Allâh (ta´âlâ)
ovanför  skapelsen  och  inte  på  någon  befintlig  plats,  precis  som Han  var  innan  Han  skapade
skapelserna. När du hör eller läser att imamerna eller de lärda tillskriver Allâh (ta´âlâ) en plats, så
skall  du  veta  att  de  syftar  på  den  obefintliga  platsen  och  Hans  höghet  samt  avvisning  av  de
förnekande Djahmiyyah som dels förnekade denna egenskap, dels påstod att Han är överallt på den
befintliga platsen. ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim sade:

Allâh är större, ovanför allting
ingen är ovanför Honom och Allâhs sak är störst

Allâh är större, Hans tron omger himlarna
och jorden och fotpallen med ben

Det finns också bevis för att fotpallen omger
 de sju himlarna och jordarna 

Allâh är ovanför tronen och fotpallen
och inget av människans hemligheter är dolda för Honom

Begränsa inte Honom på en plats
när ni säger att vår Herre är överallt

117 al-Kashf ´an Manâhidj-il-Adillah, sid. 66
118 39:67 
119 al-Bukhârî (1410), Muslim (1014), at-Tirmidhî (661) m fl. 



Döm inte Honom till obefintlighet
när ni säger att Han är varken i oss eller utanför skapelsen120121

al-Albânî sade:

”adh-Dhahabî sade:

”Vi har fått reda på att Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî, mannen bakom ”al-Fiqh al-
Akbar”, sade:

”Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen
eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”122

Hans tron är ovanför de sju himlarna.” Jag sade att personen säger att Han har rest Sig över tronen,
men att han inte vet i fall tronen är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Om han dementerar
att Han är ovanför himlen så har Han hädat.”

I författarens ord ”mannen bakom ”al-Fiqh al-Akbar”” finns en stark antydan till att boken ”al-Fiqh
al-Akbar” inte är skriven av Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh), tvärtemot vad Hanafiyyah anser.
Den har tryckts i flera upplagor, tillskrivits honom och förklarats av flera Hanafiyyah, däribland
Abû  Mansûr  al-Mâturîdî  vars  dogm  anammas  av  de  flesta  Hanafiyyah.  De  flesta  av  dem  är
Mu'awwilah. Du kan se hur denne Abû Mansûr vinklar Abû Hanîfahs ord i ”al-Fiqh al-Akbar” så
pass att han rentav förstör betydelsen av Abû Hanîfahs ord och utesluter dem ur Salaf som inte
tolkade. Han sade när han förklarade hans (rahimahullâh) ord ”Han har hädat”:

”Ty den som säger så signalerar att Han har en plats varpå han är avgudadyrkare.”

Han brydde sig inte alls om att ta hänsyn till hans resterande ord som annullerar hans tolkning,
nämligen:

”... eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Detta är ett konkret bevis för att han hädar eftersom han dementerar den konkreta versen om Allâhs
(subhânah) höghet över tronen, inte för att han signalerar att Han har en plats. Fjärran är Allâh från
något sådant!”123

al-Albânî sade:

”Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

120 an-Nûniyyah (2/446-447).
121 Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 69-73
122 20:5
123 Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 136



”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?”124 

Denna hadîth med denna formulering är både autentisk och mångfaldigt återberättad, något som
bekräftas av de lärde. En av dem var Ibn ´Abdil-Barr som sade:

”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.”125

Bland dem finns deras svansar som tillsynes gör Takfîr på dem för deras dogm och sedan konkret
uttalar sig på ett än värre sätt då de förnekar Hans (ta´âlâ) existens. Ty de beskriver Honom som det
obefintliga beskrivs och säger att Han är varken innanför skapelsen eller utanför den. Fjärran är
Allâh från vad de orättfärdiga säger!”126

124 al-Bukhârî (7494) och Muslim (758).
125 at-Tamhîd (7/128-129).
126 Sahîh-ul-Adab al-Mufrad, sid. 204-205  


