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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)



Abûsh-Shaykh 

Imâm Abdullâh bin Muhammad al-Asbahânî (d. 369)

Kapitel om Herrens (tabârak wa ta´âlâ) tron och fotpall och deras storhet samt Herrens (tabârak wa
ta´âlâ) höghet över tronen

198 – Muhammad bin al-´Abbâs berättade för oss: Muhammad bin al-Muthannâ berättade för oss:
Wahb bin Djarîr bin Hâzim berättade för oss: Min fader berättade för mig: Jag hörde Muhammad
bin Ishâq berätta från Ya´qûb bin ´Utbah bin al-Mughîrah från Djubayr bin Muhammad bin Djubayr
bin Mut´im, från sin fader, från hans farfar Djubayr bin Muhammad (radhiya Allâhu ´anh) som
sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven
går under, familjerna hungrar, egendomarna ödeläggs och boskapen dör. Be Allâh om regn för oss.
Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
började förklara Allâh vara fri från brister till  dess att det syntes på hans följeslagares ansikten.
Därefter sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Vet du vem Allâh är? Hans tron är
ovanför Hans himlar och Hans jordar så här” och formade sina fingrar till en kupol ”och den låter
på grund av Honom liksom en ryttares sadel låter.”1

201  –  Muhammad  bin  ´Abdillâh  bin  Rustuh  berättade  för  oss:  ´Uthmân  bin  Sa´îd  al-Anmâtî
berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin ´Abdillâh ad-Dashtakî berättade för oss: Abû Dja´far ar-Râzî
berättade för oss, från Qatâdah, från al-Hasan, från Abû Hurayrah som sade:

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

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

”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om
allt.”234

1 Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî
Dâwûd” (1017), god enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah” (3/1068). 

2 57:3
3 al-´Adhamah (198-201).
4 Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (3298).



al-Ismâ´îlî

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Ibrâhîm al-Ismâ´îlî (d. 371)

Vet – må Allâh förbarma Sig över oss och er – att Ahl-ul-Hadîths, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah,
metodik är grundad på att tro på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud och acceptera det
som står i Allâhs (ta´âlâ) skrift och autentiskt rapporteras från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam). Det skall varken utelämnas eller avvisas. De var befallda att följa Qur'ânen och Sunnah
och ansåg att bådadera består av vägledning. De vittnade att deras profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) leder till den Raka vägen och aktade sig för prövningarna och det stränga straffet som är
följderna av att gå emot honom.

De anser att Allâh (ta´âlâ) åkallas med Sina namn som Han har namngett Sig själv med, egenskaper
som Han har beskrivit Sig själv med och de namn och egenskaper Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) har namngett och beskrivit Honom med. 

Han skapade Âdam med Sin hand. 

اء ي فص يصشص ب سصوطصتصاني يصنفيقص كص اهص مص  بصل  يصدص

”Hans händer är utsträckta och Han fördelar som Han vill.” 5

Det skall däremot inte föreställas. 

شي  ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”Därefter reste Han sig över tronen.”6

Det skall inte heller föreställas. Han kungjorde att Han reste Sig över tronen utan att berätta hur Han
gjorde det.7

5 5:54
6 10:3
7 I´tiqâdu A’immati Ahl-il-Hadîth, sid. 396 



ad-Dâraqutnî

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

37 – Abû Bakr al-Âdamî Ahmad bin Muhammad bin Ismâ´îl al-Muqri' berättade för oss: Ahmad bin
Mansûr bin Sayyâr berättade för oss: Yahyâ bin Bukayr berättade för oss: Isrâ'îl underrättade oss,
från Abû Ishâq, från ´Abdullâh bin Khalîfah, från ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”En kvinna kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Be Allâh föra in mig i
paradiset.” Han högaktade Herren (´azza wa djall) och sade: ”Hans fotpall omsluter himlarna och
jorden. På grund av Hans tyngd låter den som en ny sadel.”8

38 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Ahmad bin Mansûr ar-Ramâdî berättade för oss:
Abû ´Âsim adh-Dhahhâk bin Makhlad berättade för oss, från Sufyân, från ´Ammâr ad-Duhnî, från
Muslim al-Batîn, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som sade om:

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

”Hans Kursî omsluter himlarna och jorden.”9

”al-Kursî är de två fötternas plats och tronen kan bara uppskattas av Allâh.”10

Till  skillnad  från  ar-Ramâdî  sade  Shudjâ´  att  detta  sades  av  profeten  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa
sallam). 

39 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Muhammad bin al-Hassânî berättade för oss: Wakî
´ berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från ´Ammâr ad-Duhnî, från Muslim al-Batîn, från Sa
´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som sade om:

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

”Hans Kursî omsluter himlarna och jorden.”

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

40 – Yahyâ bin Muhammad bin Sâ´id berättade för oss: Muhammad bin Yazîd al-Wâsitî berättade
för oss i Bagdad 246: Wahb bin Djarîr berättade för oss: Min fader berättade för mig: Jag hörde
Muhammad bin Ishâq berätta från Ya´qûb bin ´Utbah, från Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin
Mut´im, från sin fader, från sin fader som sade:

8 Djâmi´-ul-Bayân (4/540) av at-Tabarî, as-Sunnah (1/301) av ´Abdullâh bin Ahmad, as-Sunnah (1/251) av Ibn Abî
´Âsim och Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd (1/425) av ad-Dârimî.

9 2:255
10 al-Hâkim sade: 

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

adh-Dhahabî sade: 

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

al-Azharî sade: 

”Den här rapporteringens autenticitet har de lärda enats om.” (Tahdhib-ul-Lughah (10/61))



”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven
går under, familjerna hungrar, boskapen dör och egendomarna ödeläggs. Be Allâh om regn för oss.
Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh (´azza wa djall).” Då sade Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Vet du vad du säger?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) började förklara Allâh vara fri  från brister  till  dess att  det  syntes  på hans  följeslagares
ansikten.  Därefter  sade han (sallâ  Allâhu ´alayhi  wa sallam):  ”Ve dig!  Allâh  skall  inte  bes  om
medling inför någon av Sin skapelse. Allâhs angelägenhet är väldigare än så. Ve dig! Vet du vem
Allâh är? Hans tron är ovanför Hans himlar och jord så här” och formade sina fingrar till en kupol
”och den låter på grund av Honom liksom en ryttares sadel låter.”11

Wahb visade för oss med sin hand.

41 – Abû Muhammad bin Sâ´id och Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Ahmad bin Mansûr
ar-Ramâdî  berättade  för  oss:  Yahyâ  bin  Ma´în  och  ´Alî  bin  al-Madînî  berättade  för  oss
(formuleringen är Yahyâs): Wahb bin Djarîr berättade för oss, från sin fader, från Muhammad bin
Ishâq, från Ya´qûb, från Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im, från sin fader, från hans
farfar som sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven
går under, familjerna hungrar, egendomarna ödeläggs och boskapen dör. Be Allâh om regn för oss.
Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh (´azza wa djall).” Då sade Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Vet du vad du säger?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) började förklara Allâh vara fri från brister till dess att det syntes på hans ansikte (eller på
hans följeslagares ansikten). Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ve dig! Allâh skall inte bes
om medling inför någon av Sin skapelse. Allâhs (´azza wa djall) angelägenhet är väldigare än så. Ve
dig! Vet du vem Allâh (´azza wa djall) är? Hans tron är ovanför Hans himlar och jord så här” och
formade sina fingrar till en kupol ”och den låter liksom en ryttares sadel låter.”

ar-Ramâdî sade:

”´Alî bin al-Madînî berättade inte hela för oss. Han stannade vid:

”Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse.”

Det var Yahyâ bin Ma´în som berättade hela för oss. Yahyâ bin Ma´în skrev till mig personligen
(formuleringen är Ibn Makhlads).” 

Även  Hafs  bin  ´Abdir-Rahmân  rapporterade  den  från  Muhammad  bin  Ishâq  med  denna
berättarkedja.  Den  som  säger  att  den  rapporteras  via  Ya´qûb  bin  ´Utbah  och  Djubayr  bin
Muhammad har förfelat. Det korrekta är, vilket vi har klargjort här, via Djubayr bin Muhammad.12

66 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Muhammad bin Muhammad bin ´Umar bin al-
Hakam Abûl-Hasan bin al-´Attâr  berättade för oss:  Jag hörde Muhammad bin Mus´ab al-´Âbid
säga: 

”Den som påstår att Du inte talar och inte ses på Domedagen hädar Ditt ansikte och känner inte Dig.
Jag vittnar att Du är ovanför tronen, ovanför de sju himlarna, och inte som Dina fiender kättarna
säger.”13

11 Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî
Dâwûd” (1017), god enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah” (3/1068). 

12 Kitâb-us-Sifât, sid. 77-88
13 Kitâb-us-Sifât, sid. 119-120



67 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Muhammad bin Ishâq as-Sâghânî berättade för oss:
Muslim bin Qâdim berättade för oss: Mûsâ bin Dâwûd berättade för oss: ´Abbâd bin al-´Awâm
berättade för oss: 

”Sharîk bin ´Abdillâh kom till oss varpå vi sade till honom: ”Abû ´Abdillâh! Vi har ett folk bland
Mu´tazilah som förnekar hadîtherna:

”Varje natt stiger Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen.”14

och:

”Paradisets invånare skall se sin Herre.”

Följaktligen  berättade  Sharîk  för  mig  ungefär  tio  hadîther  om det.  Sedan  sade  han:  ”Vad  oss
beträffar, tar vi vår religion från efterföljarna och efterföljarna tog den från Allâhs sändebuds (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Vem tar dessa sin religion ifrån?”15

14 al-Bukhârî (1145) och Muslim (758).
15 Kitâb-us-Sifât, sid. 120-121



Ibn Abî Zayd

Imâm ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân bin Abî Zayd al-Qayrawânî (d. 386)

Ibn Abî Zayd sade:

”Han är den Höge, den Väldige, den Allvetande som upprätthåller allt, den Förmögne, den Hörande,
den Seende, den Höge, den Store.

Han är ovanför Sin majestätiska tron med Sin essens och överallt med Sin kunskap. 

Han har skapat människan och Han vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Han är närmare henne
än hennes egen halspulsåder. Inte ett löv faller utan Hans vetskap och varken fröet i jordens mörker,
eller det gröna eller det som vissnat, saknas, utan att det står i en klar skrift.

Han har rest Sig över tronen och omfattat herraväldet.

Han har de sköna namnen och de höga egenskaperna. Han har alltid haft Sina egenskaper och namn.
Fjärran är Han från att ha skapade egenskaper eller nyuppkomna namn.”16

Ibn Abî Zayd sade:

”Till  de  dogmatiska  frågorna  som samfundet  är  enat  om och  vars  motsats  är  innovation  och
villfarelse hör att:

1  –  Allâh  (tabârak  wa  ta´âlâ)  har  sköna  namn och  höga  egenskaper  som Han  alltid  har  varit
beskriven och namngiven med.

2 – Med Sin kunskap omfattar Han allting som Han har skapat.

3 – Han skapar allting med Sin vilja. Han sade:

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.”17

4 – Hans tal är en oskapad egenskap som aldrig upphör.

5 – Han (´azza wa djall) talade med Mûsâ med Sin essens. Han lät honom höra Hans tal och inget
tal som uppstod i något annat.

6 – Han hörs och syns, tar och ger.

7 – Hans båda händer är utsträckta, jorden kommer att vara en nypa för Honom och himlarna skall
ligga hoprullade i Hans högra hand.

8 – På Domedagen skall Han komma med änglarna i slutna led för att rada upp samfunden, ställa
dem inför rätta och sedan straffa respektive belöna dem. Han skall förlåta den Han vill och straffa
den Han vill.

16 ar-Risâlah, sid. 35-37 
17 36:82



9 – Han är nöjd med de lydiga.

10 – Han älskar dem som ber om förlåtelse.

11 – Han är arg på dem som hädar Honom.

12 – Han är ovanför Sina himlar, ovanför Sin tron. Han är alltså inte på Sin jord. 

13 – Han är överallt med Sin kunskap. 

14 – Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har en fotpall. Han (´azza wa djall) sade:

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

”Hans fotpall omsluter himlarna och jorden.”18

Det finns hadîther om att Allâh (subhânah) skall placera Sin fotpall på Domedagen för att döma.
Mudjâhid sade:

”De brukade säga att de sju himlarna i jämförelse med al-Kursî är endast som en kastad ring i
ödemarken.”

15 – På Domedagen skall Allâhs troende och gudfruktiga slavar se Honom med sina syner och
ansikten. De skall inte uppleva några svårigheter med att se Honom. Det har Han (´azza wa djall)
sagt i Sin skrift och det har även Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sagt. Allâh (´azza wa
djall) sade:

ة  زييصادص نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح  لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”19

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tolkade det och sade:

”Det högsta goda är paradiset och mer därtill är beskådning av Allâhs (´azza wa djall) ansikte.”2021

18 2:255
19 10:26
20 Ahmad (4/332), Muslim (181) och at-Tirmidhî (2558).
21 Kitâb-ul-Djâmi´, sid. 107-109



Ibn Battah

Imâm ´Ubaydullâh bin Battah al-´Ukbarî (d. 387) 

Ibn Battah sade:

”Det skall tros på att Allâh (´azza wa djall):

261 – Skapade Adam med Sin hand, planterade paradisets lustgårdar med Sin hand och skrev Tora
med Sin hand22.

262 – Och på det som rapporterats:

”Âdams son! Påminn dig om Mig i dig så skall Jag påminna Mig om dig i Mig. Påminn dig om Mig
inför en samling så skall Jag påminna Mig om dig inför en samling som är bättre än samlingen som
du påminde dig om Mig inför.”23

263 – Och på det som rapporterats:

”Den som närmar sig Mig med en hand närmar Jag Mig honom med en aln. Den som närmar sig
Mig med en aln närmar Jag Mig honom med en arm. Den som kommer till Mig gåendes kommer
Jag till honom med fart.”24

264 – Och på det som rapporterats:

”Vår Herre förvånas över ungdomen som inte dras till nonsens.”25

265 – Och på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Vår Herre (´azza wa djall) skrattar åt Sina slavars hopplöshet medan Hans ändring är nära till
hands.”26

266 – Och på:

”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.”27

267 – Och på:

”Förtala inte tiden. Allâh är förvisso tiden.”28

268 – Och på:

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

22 Muslim (2652). 
23 al-Bukhârî (7405) och Muslim (2675). 
24 al-Bukhârî (7405) och Muslim (2675). 
25 Ahmad (16920). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf-ul-Djâmi´” (1658). 
26 Ibn Mâdjah (181). 
27 Ibn Mâdjah (181). 
28 al-Bukhârî (4862) och Muslim (2246). 



tillstånd.”29

Alla dessa och liknande hadîther skall föras vidare ordagrant utan invändning eller analogi. Inget
skall sägas om dem. De lärda har rapporterat dem och de stora lärda har accepterat dem från dem
utan att bry sig om att tolka dem. De ansåg att kunskap om dem går ut på att inte tolka dem.”30 

Ibn Battah sade:

”Vi kommer härmed att förklara Sunnah, beskriva den och förklara dess innehåll och det som får
slaven som håller fast vid den och dyrkar Allâh därefter att kallas efter den och förtjäna att inträda
Ahl-us-Sunnah.

Och den som motsäger det eller något av det som jag har förklarat, och som muslimerna och det
resterande samfundet har enats om alltsedan Allâh skickade Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi  wa
sallam) fram till idag, inträder de vilsna Ahl-ul-Bid´a som vi utpekar, nämner och varnar för.

5 – Därefter skall det tros på Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) egenskaper och att Han är levande, talande,
hörande och seende:

فصى أصخ  رم وص لصمص السه فصإينمهص يصع 

”Han känner det hemliga och det som är än djupare dolt.”31

Han vet vad som finns på jorden och i himlen, vad som är synligt och vad som är under marken.
Han är vis, vetande, förmögen, kärleksfull, nådig och barmhärtig.

Han hör och ser och Han är på den högsta platsen. Han griper och skänker, tar och ger. Han är
ovanför Sin tron och frånskild från Sin skapelse. Han tar liv och ger liv, orsakar fattigdom och
berikar, förargas och behagas, talar och skrattar:

م  لص نصو  نصة  وص هص سي ذص لص تصأ خص

”Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn.”32

ط ب  لص رص ضي وص اتي الصر  بمة  فيي ظصلصمص لص حص هصا وص لصمص قصة  إيلم يصع  رص ن وص قصطص مي ا تصس  مص ري وص ال بصح  ا فيي ال بصره وص لصمص مص يصع  هصا إيلم هصوص وص لصمص ي بي لص يصع  فصاتيحص ال غص هص مص ندص عي وص
بيين  تصاب  مه لص يصابيس  إيلم فيي كي وص

”Han har nycklarna till det dolda; ingen känner dessa [ting] utom Han. Han vet vad som finns på
marken och i havet; inte ett löv faller utan Hans vetskap och varken fröet, [dolt] i jordens mörker,
eller  det  gröna [strået]  eller  det  som vissnat,  saknas [bland det  som har  upptecknats]  i  en klar
bok.”3334

Ibn Battah sade:

”Allt som har återberättats av de lärda och framförts av de pålitliga från Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) skall accepteras och bekräftas. Det skall accepteras godvilligt och inte
förkastas med invändningar. Det skall inte bemötas med frågor som ”Varför?” eller ”Hur?” Det

29 Fath-ul-Bârî (6/293). 
30 ash-Sharh wal-Ibânah, sid. 50-51 
31 20:7
32 2:255
33 6:59
34 ash-Sharh wal-Ibânah, sid. 39-40 



skall  inte  tolkas  med intellektet,  jämföras  eller  förklaras  på ett  sätt  som skiljer  sig  från Allâhs
sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklaring eller från en förklaring som gjorts av en lärd
vars  åsikt  är  korrekt  och  erkänd.  Exempel  på  sådana  hadîther  är  de  som  handlar  om Allâhs
egenskaper och beskådningen av Honom.

252 – Exempelvis har det rapporterats:

”Allâh (´azza wa djall) skall lägga himlarna på ett finger och jordarna på ett finger.”35

253 – ”Allâh kommer att placera Sin fot över Elden så att den säger: ”Det räcker, det räcker.”36

254 – ”Slavarnas hjärtan är mellan två av den Nåderikes fingrar.”37

255 – ”… och Allâh (´azza wa djall) är ovanför tronen.”

256 – ”Tronen har läten som en ny sadel.”38

257 – ”Allâh (´azza wa djall) tog ut avkomman ur Âdams rygg med Sin högra hand – och båda
Hans händer är högra och välsignade – och sade: ”De skall till detta och Jag bryr Mig inte.”39

258 – ”Ansiktet skall inte förfulas. Allâh skapade Âdam i Sin skepnad.”40

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

”Jag såg min Herre i den finaste skepnaden.”

Dessa hadîther har återberättats av pålitliga följeslagare och därefter av mästerliga lärda. Några av
dem är Ibn ´Umar, ´Â’ishah, Abû Hurayrah, Ibn ´Abbâs, Djarîr bin ´Abdillâh och Anas bin Mâlik
(radhiya Allâhu ´anhum).

260 – ”Varje natt stiger Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen.”41

Inget av det omnämnda skall bemötas med frågor som ”Hur?” eller ”Varför?” Han skall överlämna
det till förmågan och tro på det dolda. När förståndet inte begriper något så är det ren kunskap och
sann vägledning att bara tro på det och underkasta sig det. Att bekräfta Allâhs sändebuds (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är grunden till kunskapen och sann vägledning. Dessa hadîther och
liknande skall inte jämföras med något. De skall inte motarbetas med jämförelser och liknelser.”42

Ibn Battah sade:

”Vad beträffar era ord att Allâh inte är ovanför tronen eftersom Han är större än tronen, skall ni veta
att Allâh ville att Han skulle vara ovanför tronen även om Han är större än den. Allâh (ta´âlâ) sade:

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

35 al-Bukhârî (4811) och Muslim (2786).
36 al-Bukhârî (4848) och Muslim (2846).
37 Ibn Mâdjah (199). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (1685).
38 ad-Dârimî (2800).
39 Ahmad (17087).
40 al-Bukhârî (2560) och Muslim (2612).
41 al-Bukhârî (1145) och Muslim (758).
42 ash-Sharh wal-Ibânah, sid. 48-49 



”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”43

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

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar.  Därefter reste Han Sig över
tronen.”44

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

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

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

”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”46

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

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”47 

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?”48

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.”49

Det finns  många liknande bevis i  Qur’ânen.  Men en förbannad Djahmî,  Mu´tazilî  och panteist
förnekar detta och håller sig i stället till mindre klara verser för att sprida prövning på grund av
villfarelse i hjärtat.”50

43 20:5
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45 16:50 
46 4:158 
47 35:10
48 67:16-17 
49 70:4 
50 al-Ibânah al-Kubrâ (3/3/137-138).



al-Qahtânî 

Imâm Muhammad bin ´Abdillâh al-Qahtânî (d. 387)

Min Herre har i sanning alltid varit talande
 när Han vill och Han besitter godhet 

Han ropade med Sin röst när Han talade med Sin slav Mûsâ
Han lät honom höra utan undanhållning

Likaså skall vår Herre ropa högt på Domedagen
så att både människor och djinner kan höra Hans röst

Mina slavar! Lyssna på Mig och hör upp
Det är Guden, Konungen och Domaren som talar

Här är vår profets tal om hans Herre
det är sanning, varken lögn eller osanning

Vi liknar inte Hans röst vid vårt tal
ty Hans egenskaper kan inte omfattas av ögonen
Inbillningarna kan aldrig begränsa Hans essens

och inte heller omfattas Han av någon plats
Han omfattar allting med Sin kunskap

utan försummelse och glömska
Vem är det som föreställer sig Hans essens och egenskaper? 

Han är den Evige som har skapat skapelserna
Fri från brister är Han, Konungen, som har rest Sig över tronen

och besitter all makt och myndighet51

51 an-Nûniyyah (37-46).



Ibn Mandah 

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Mandah (d. 395)

Ibn Mandah sade:

”Kapitel om lästa verser och återberättade rapporteringar från godkända återberättare som bevisar
att  Allâh  (ta´âlâ)  är  ovanför  Sina  himlar,  Sin  tron  och Sin  skapelse  medan  Han är  härskande,
hörande och vetande:

Allâh (´azza wa djall) sade:

هي بصادي قص عي هصوص ال قصاهيرص فصو   وص

”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”52

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

”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom
under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”53

الي تصعص بييرص ال مص ةي ال كص هصادص الشم ي بي وص اليمص ال غص عص

”Han känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna, den Store, Den som är
högt upphöjd över allt.”54

شي ر  اتي ذصو ال عص جص فييعص الدمرص  رص

”Han, Herren till tron, är höjd högt över ranger och grader.”55

لصى صع  بهكص ال  مص رص بهحي اس  سص

”Förklara din Herres, den Högstes, namn vara fritt från brister!”56

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?”57

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

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”5859

Ibn Mandah sade:

52 6:18
53 32:5
54 13:9
55 40:15
56 87:1
57 67:16-17 
58 35:10
59 Kitâb-ut-Tawhîd, sid. 761



”Ännu ett bevis för att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sina himlar, Sin tron och Sin skapelse medan Han
är härskande, hörande och vetande:

Allâh (ta´âlâ) sade:

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

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”60 

Muhammad bin al-Husayn bin al-Hasan underrättade oss: Ahmad bin Yûsuf as-Sulamî berättade för
oss:  ´Abdur-Razzâq  underrättade  oss:  Ma´mar  bin  Râshid  underrättade  oss,  från  Hammâm bin
Munabbih som sade: Detta är vad Abû Hurayrah berättade för oss: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna som är hos er avlöser varandra dag och natt. De samlas i samband med Fadjr-bönen och
´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp till Honom och deras Herre
frågar dem – och Han vet bättre än dem: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi
kom till dem och de bad när vi lämnade dem.”61

Ibn Mandah sade:

”Kapitel om vad som ytterligare klargör Hans (ta´âlâ) ord:

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

”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom
under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”62

´Alî  bin  Nasr  underrättade  oss:  ´Alî  bin  ´Abdil-´Azîz  berättade  för  oss:  Muslim  bin  Ibrâhîm
berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Sa´d bin Ibrâhîm, från Abû Umâmah, från Abû Sa
´îd al-Khudrî som berättade:

”Profeten  (sallâ  Allâhu ´alayhi  wa sallam)  skickade bud efter  Sa´d  bin  Mu´âdh gällande  Banû
Quraydhah. Sa´d kom på en åsna och hans fötter höll på att nudda vid marken. När profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) såg honom sade han till sina följeslagare: ”Res er upp till er mästare.”
Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom: ”Dessa här vill att du dömer
dem. Döm dem.” Han sade: ”Jag dömer att deras krigare skall avrättas och att deras avkommor skall
förslavas.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Du har dömt med Allâhs (´azza wa
djall) – eller med Konungens – dom.”

Det har även rapporteras från Ibn ´Umar, via Shu´bah, att han sade:

”Du har dömt med samma dom som Konungen ovanför de sju himlarna.”6364

Ibn Mandah sade:

”Kapitel om ytterligare bevis för vad som har angivits samt att det hör till tron att tro på att Allâh
60 35:10
61 al-Bukhârî (7429).
62 32:5
63 Autentisk enligt adh-Dhahabî i ”al-´Uluww”, sid. 32
64 Kitâb-ut-Tawhîd, sid. 769-770



(´azza wa djall) är ovanför himlen:

Muhammad bin Ya´qûb bin Yûsuf underrättade oss: Muhammad bin ´Awf berättade för oss: Abûl-
Mughîrah berättade för oss: ...65 berättade för oss: Yahyâ bin Abî Kathîr berättade för mig, från Hilâl
bin Abî Maymûnah, från ´Atâ' bin Yasâr, från Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî som sade:

”Allâhs sändebud! Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En
dag kom en varg och tog ett lamm från henne. Jag är ju en vanlig människa och blir arg precis som
alla andra människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) såg väldigt allvarligt på det varpå jag sade: ”Skall jag inte frige henne?” Han sade:
”Hämta henne till mig.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon
svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs
sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso
troende.”66

Muhammad  bin  Ya´qûb  bin  Yûsuf  underrättade  oss:  ar-Rabî´  bin  Sulaymân  berättade  för  oss:
Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î berättade för oss...:

Även  Muhammad  bin  ar-Rabî´  underrättade  oss:  Bakr  bin  Sahl  berättade  för  oss:  Ibn  Yûsuf
berättade för oss: Mâlik berättade för oss, från Hilâl bin Usâmah, från ´Atâ' bin Yasâr, från Ibn-ul-
Hakam som sade:

”Jag kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Jag har
en slavinna som vallade mina får. Jag såg att ett lamm saknades och frågade henne om det. Hon
sade: ”En varg åt upp det.” Jag blev arg på henne. Jag är bara en människa och slog henne i ansiktet.
Jag är ålagd att frige en slav. Skall jag frige henne?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han sade: ”Vem är jag
då?” Hon sade: ”Du är Allâhs sändebud.” Han sade: ”Frige henne.”

Hos Mâlik står det ´Umar bin al-Hakam. Det skall vara Mu´âwiyah bin al-Hakam.”67

65 Tomt i manuskriptet. 
66 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. 
67 Kitâb-ut-Tawhîd, sid. 772-773



Ibn Abî Zamanîn

Imâm Muhammad bin ´Abdillâh al-Andalusî – känd som Ibn Abî Zamanîn (d. 399) 

Ibn Abî Zamanîn sade:

”Till  Ahl-us-Sunnahs dogm hör att  Allâh (´azza wa djall)  skapade tronen. Av allt  som Han har
skapat utmärkte Han sin höghet och resning över just den. Därefter reste Han sig över den så som
Han ville. Detta underrättade Han om Sig själv när Han sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”68

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

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar.  Därefter reste Han Sig över
tronen.”69

Fri från brister är Han som är långt borta så att Han inte syns och ändå nära med Sin kunskap och
förmåga så att Han hör den hemliga överläggningen.

Ibn Mutarrif berättade för mig, från Sa´îd bin ´Uthmân, från Nasr bin Marzûq, från Asad bin Mûsâ:
Hammâd bin Salamah berättade för oss oss,  från Ya´lâ bin ´Atâ', från Wakî´ bin Hudus, från Abû
Razîn al-´Uqaylî som sade:

”Allâhs  sändebud!  Vart  var  vår  Herre  innan  Han  skapade  Sin  skapelse?”  Han  sade:  ”Ovanför
molnen. Under dem fanns luft och ovanför dem fanns luft. Därefter skapade Han Sin tron ovanför
vattnet.”7071

Ibn Abî Zamanîn sade:

”Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att al-Kursî är framför tronen och att den är fötternas plats... 

Asad bin Mûsâ berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från ´Âsim, från Zirr som
berättade att ´Abdullâh bin Mas´ûd sade:

”Avståndet mellan den nedersta  himlen och den nästkommande himlen är 500 år.  Mellan varje
himmel är avståndet 500 år. Avståndet mellan den sjunde himlen och fotpallen är 500 år, mellan
fotpallen och vattnet är 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han vet
ert tillstånd.”72 

Ibn Abî Zamanîn sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

68 20:5
69 57:4
70 Autentisk enligt at-Tabarî i ”Târîkh-ur-Rusul wal-Mulûk” (1/40), Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (6141), Ibn-ul-´Arabî i

”´Âridhat-ul-Ahwadhî” (6/208) och Ibn-ul-Qayyim i ”A´lâm-ul-Muwaqqi´în” (4/224), god enligt at-Tirmidhî i ”al-
Djâmi´” (3109) och adh-Dhahabî i ”al-´Uluww” (18) samt svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (181).

71 Usûl-us-Sunnah, sid. 88
72 Usûl-us-Sunnah, sid. 95-96



افيعصكص إيلصيم رص فهيكص وص تصوص يسصى إينهي مص  يصا عي

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”73 

as-Suddî sade:

”Det vill säga att Jag skall ta dig från israeliterna.”

افيعصكص إيلصيم  رص وص

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

Det vill säga ovanför himlen.”74

Ibn Abî Zamanîn sade:

”Allâh (subhânah) sade:

ا لصهصم بيهي ن هص مص تصلصفصوا  فييهي لصفيي شصك  مه ينص اخ  إينم المذي بههص لصهصم  وص لصكين شص لصبصوهص وص ا صص مص ا قصتصلصوهص وص مص ي وص سصولص ا  يصمص رص ر  يسصى اب نص مص يحص عي سي ليهيم  إينما قصتصل نصا ال مص قصو  وص
ا قصتصلصوهص يصقييناا مص ل م  إيلم اتهبصاعص الظمنه وص ن  عي  مي

”Och för deras ord: "Vi har dödat Messias ´Îsâ, Maryams son, Allâhs sändebud!" Men de dödade
honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan
mening är inte säkra på sin sak; de har ingen kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är
med visshet så att de inte dödade honom.”75

Qatâdah sade:

”Vi har fått reda på att ´Îsâ sade till sina följeslagare: ”Vem av er går med på att få mitt utseende och
sedermera  dödas?”  En  av  dem svarade:  ”Jag  vill,  Allâhs  sändebud!”  Följaktligen  dödades  den
mannen medan Allâh räddade Sin profet och upphöjde honom till Sig.”

ل م  إيلم اتهبصاعص الظمنه ن  عي ا لصهصم بيهي مي ن هص مص تصلصفصوا  فييهي لصفيي شصك  مه ينص اخ  إينم المذي وص

”De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen kunskap om detta utan stöder sig
på antaganden.”

Det vill säga nasaréerna som delades upp i tre olika grupper. 

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

”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”7677

Ibn Abî Zamanîn sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

يري ي فص نصذي لصمصونص كص تصع  باا فصسص اصي م  حص لصي كص لص عص سي اء أصن يصر  نتصم ممن فيي السممص ا هييص تصمصورص أصم  أصمي ضص فصإيذص مص الصر  فص بيكص سي اء أصن يصخ  نتصم ممن فيي السممص  أصأصمي
73 3:55
74 Mukhtasar Tafsîr Yahyâ bin Sallâm (1/112).
75 4:157
76 4:158
77 Mukhtasar Tafsîr Yahyâ bin Sallâm (1/183).



”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?”78

Han syftar på Sig själv.

ضص مص الصر  فص بيكص سي أصن يصخ 

”...  inte låter jorden uppsluka er?”

Känner ni er trygga med det?

ا هييص تصمصورص  فصإيذص

”Se hur den skälver och skakar!”

Det vill säga rör på sig för att sluka er. 

اء  نتصم ممن فيي السممص أصم  أصمي

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

Han syftar på Sig själv. Ni kan alltså inte vara säkra.”79 

78 67:16-17 
79 Mukhtasar Tafsîr Yahyâ bin Sallâm (2/434).



at-Tamîmî

Imâm Abûl-Fadhl ´Abdul-Wâhid bin ´Abdil-´Azîz at-Tamîmî (d. 410)

Till Ahmad bin Hanbals (radhiya Allâhu ´anh) dogm hör att han trodde på att...

… Allâh  (´azza  wa djall)  är  upprest  över  den  majestätiska tronen.  En grupp rapporterade  från
honom att resningen är en handlingsegenskap, medan andra rapporterade från honom att resningen
är en essensegenskap. 

Han sade att resningen betyder höghet och uppstigning och att Allâh (ta´âlâ) har alltid varit hög och
upphöjd, även innan Han skapade Sin tron. Han är alltså ovanför allting och över allting. Allâh
särskilde emellertid tronen eftersom den är olik alla andra skapelser. Tronen är den bästa och högsta
skapelsen. Allâh hyllade Sig själv genom att säga att Han har rest Sig över tronen, det vill höjt Sig
över den. Det är dock inte tillåtet att tro att resningen bestod av vidrörning och beröring. Fjärran är
Allâh från det! Vare sig innan skapandet av tronen eller efter skapandet av tronen har Allâh varit
föremål för förändring, skifte eller begränsning. 

Han fördömde dem som sade att Allâh är överallt med Sin essens, ty alla platser är begränsade. Han
återberättade från ´Abdur-Rahmân bin Mahdî som berättade att Mâlik sade:

”Allâh  har  rest  Sig  över  Sin  majestätiska  tron  såsom Han har  sagt.  Hans  kunskap är  överallt.
Ingenting undkommer den.”

Han såg väldigt allvarligt på den teorin och förkastade den. Han vet alla saker och upprätthåller dem
utan blandning och inkarnation. Han är över dem, distanserad från dem. 

Ahmad bin Hanbal läste:

هي بصادي قص عي هصوص ال قصاهيرص فصو   وص

”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”80

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

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”81

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

”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom
under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”82

افيعصكص إيلصيم رص فهيكص وص تصوص يسصى إينهي مص  يصا عي

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”83 

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

80 6:61
81 35:10 
82 32:5
83 3:55



”De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”8485

84 16:50 
85 I´tiqâd-ul-Imâm al-Munabbal Abî ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal, sid. 37-39



al-Lâlakâ'î

Imâm Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan al-Lâlakâ’î (d. 418) 

Rapportering av vad som har återberättats från Salaf om Ahl-us-Sunnahs dogm och fasthållning vid
den och uppmaning till att den bevaras generation efter generation...86

Rapportering av vad som har återberättats kring:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”87 

och att Allâh är ovanför Sin tron ovanför himlen.

Han (´azza wa djall) sade:

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

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”88

ضص 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?”89

هي بصادي قص عي هصوص ال قصاهيرص فصو   وص

”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”90

Dessa verser bevisar att Han (ta´âlâ) är ovanför himlen medan Hans kunskap är överallt på Hans
jord och i Hans himmel. 

Det har rapporterats från följande följeslagare:

´Umar, Ibn Mas´ûd, Ibn ´Abbâs och Umm Salamah.

Det har rapporterats från följande efterföljare:

Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmân, Sulaymân at-Taymî och Muqâtil bin Hayyân.

Det har sagts av lärda som:

Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî och Ahmad bin Hanbal. 

´Alî bin ´Îsâ underrättade oss: ´Alî bin Muhammad bin Ahmad al-Wâ´idh underrättade oss: Miqdâm
bin Dâwûd berättade för oss: ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Mu´âwiyah
al-´Utbî berättade för oss: Yahyâ bin Bukayr berättade för oss... ح:

86 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/151).
87 20:5
88 35:10 
89 67:16
90 6:61



Ishâq bin Ibrâhîm bin Djâbir berättade för oss: Ibn Abî Maryam berättade för oss: al-Layth bin Sa´d
underrättade oss: Ziyâd bin Muhammad al-Ansârî berättade för oss, från Muhammad bin Ka´b al-
Quradhî... ح:

al-Qâsim  bin  Dja´far  underrättade  oss:  Muhammad  bin  Ahmad  bin  ´Amr  berättade  för  oss:
Sulaymân bin al-Ash´ath berättade för oss: Yazîd bin Khâlid ar-Ramlî berättade för oss: al-Layth
bin Sa´d berättade för oss, från Ziyâd bin Muhammad, från Muhammad bin Ka´b al-Quradhî, från
Fadhâlah bin ´Ubayd, från Abûd-Dardâ': Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
säga:

”Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför
himlen. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden
liksom Din nåd är i himlen. Förlåt oss för våra synder och illgärningar. Du är de godas Herre. Sänk
ned ett av Dina botemedel och Din nåd till den här smärtan.” Följaktligen botas han.”91

Rapporterad av Abû Dâwûd. 

´Alî bin Muhammad bin Ahmad bin Ya´qûb och ´Alî bin Muhammad bin ´Umar underrättade oss:
´Abdur-Rahmân  bin  Abî  Hâtim  underrättade  oss:  Muhammad  bin  ´Ammâr  bin  al-Hârith
underrättade oss: ´Abdur-Rahmân (bin ´Abdillâh ad-Dashtakî) berättade för oss: ´Amr bin Abî Qays
underrättade oss... ح:

Han92 sade  också:  Abû  Zur´ah,  ´Abdul-Malik  bin  Abî  ´Abdir-Rahmân  och  Kathîr  bin  Shihâb
underrättade oss: Muhammad bin Sa´îd bin Sâbiq berättade för oss: ´Amr berättade för oss, från
Simâk bin Harb, från ´Abdullâh bin ´Amîrah, från al-Ahnaf bin Qays, från al-´Abbâs bin ´Abdil-
Muttalib som berättade att han satt i Bathâ' bland en grupp människor som även Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befann sig i. De tittade på ett moln som strök förbi varpå Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 

”Vad kallar ni det för?” De sade: ”Moln.” Han sade: ”Nimbus då?” De sade: ”Nimbus också.” Han
sade: ”Sky då?” De sade: ”Sky också.” Han sade: ”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och
jorden?” De sade: ”Vi svär vid Allâh att vi inte vet.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är 71, 72
eller 73 år. Detsamma gäller himlen ovanför den.” Han kom upp i sju himlar och sade: ”Ovanför
den sjunde finns ett hav som är lika djupt som avståndet mellan två himlar. Ovanför det finns åtta
bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar
ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar och ovanför den är Allâh (ta´âlâ).”93

Ahmad bin ´Ubayd underrättade oss: ´Alî bin ´Abdillâh bin Mubashshir underrättade oss: Djâbir bin
Kurdî berättade för mig: Muhammad bin as-Sabâh ad-Dûlâbî berättade för oss: al-Walîd bin Abî
Thawr al-Hamadhânî berättade för oss, från Simâk, från ´Abdullâh bin ´Amîrah, från al-Ahnaf bin
Qays, från al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib som sade:

”Jag var i Bathâ' bland en grupp människor som även Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) befann sig i. Han tittade på ett moln som strök förbi och sade: ”Vad kallar ni det för?” De
sade: ”Moln.” Han sade: ”Nimbus då?” De sade: ”Nimbus också.” Han sade: ”Sky då?” De sade:
”Sky också.” Han sade: ”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och jorden?” De sade: ”Det vet

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

92 ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim.
93 Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193),

Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid.
19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid, 87, och svag enligt al-Albânî
i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577). 



vi inte.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är 71, 72 eller 73 år. Detsamma gäller himlen ovanför
den.” Han kom upp i sju himlar och sade: ”Ovanför den sjunde finns ett hav som är lika djupt som
avståndet mellan två himlar. Ovanför det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän
är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan
två himlar. Därefter är Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ovanför den.”

Rapporterad av Abû Dâwûd och Abû ´Îsâ at-Tirmidhî via al-Walîd. 

Ahmad bin ´Ubayd berättade för oss: ´Alî bin ´Abdillâh bin Mubashshir underrättade oss: Ahmad
bin Sinân berättade för oss: Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Abân (al-´Attâr) berättade för
oss: Yahyâ bin Abî Kathîr berättade för mig, från Hilâl bin Abî Maymûnah, från ´Atâ' bin Yasâr,
från Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî som sade:

”Allâhs sändebud! Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En
dag kom en varg och tog ett lamm från henne. Jag är ju en vanlig människa och blir arg precis som
alla andra människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) såg väldigt allvarligt på det varpå jag sade: ”Skall jag inte frige henne?” Han sade:
”Hämta henne till mig.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon
svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs
sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso
troende.”94

Ahmad bin ´Ubayd berättade för oss: ´Alî bin ´Abdillâh bin Mubashshir underrättade oss: Ahmad
bin Sinân berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: al-Mas´ûdî berättade för oss, från
´Awn bin ´Abdillâh, från sin broder ´Ubaydullâh bin ´Abdillâh bin ´Utbah, från Abû Hurayrah som
sade:

”En man kom med en svart och utländsk slavinna till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och
sade: ”Allâhs sändebud! Jag är skyldig att frige en troende slav.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon pekade med sitt pekfinger. Han frågade
henne: ”Vem är jag?” Hon pekade med sitt pekfinger på Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) och sedan upp mot himlen. Det vill säga, du är Allâhs sändebud. Han sade: ”Frige henne.”95

´Alî bin Muhammad bin ´Umar och Muhammad bin ´Alî bin Muhammad as-Sâwî underrättade oss:
´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim underrättade oss: Yûnus bin ´Abdil-A´lâ underrättade oss i form av
uppläsning: Ibn Wahb underrättade oss: Sa´îd bin Abî Ayyûb underrättade mig, från Zuhrah bin Ma
´bad, från sin kusin som underrättade honom att han hade hört ´Uqbah bin ´Âmir berätta att Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tvår sig korrekt och därefter tittar upp mot himlen och säger: ”Jag vittnar att det inte finns
någon sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han, och att Muhammad är Allâhs slav och
sändebud”, kommer paradisets åtta portar att öppnas för; han får gå igenom vilken han än vill av
dem.”96

´Ubaydullâh bin Ahmad bin ´Alî underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd berättade
för oss: Muhammad bin Ghâlib al-Antâkî berättade för oss: Yahyâ bin as-Sakan berättade för oss,
från Shu´bah och Qays, från Abû Ishâq, från Abû ´Ubaydah, från sin fader som berättade att Allâhs

94 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. 

95 Ahmad (7893), Abû Dâwûd (3284) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd” (81-82). Ahmad Shâkir sade:

”Dess berättarkedja är autentisk.” (Musnad-ul-Imâm Ahmad (8/23))
96 Ahmad (4/150-151) och ad-Dârimî i ”as-Sunan” (722).



sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda dig.”97

Yahyâ bin Ismâ´îl  bin Zakariyyâ underrättade oss:  Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Bilâl
underrättade oss: Abûl-Azhar bin Muhammad bin al-Azhar berättade för oss: Wahb bin Djarîr bin
Hâzim berättade för oss: Min fader berättade för oss: Jag hörde Muhammad bin Ishâq berätta från
Ya´qûb bin ´Utbah, från Djubayr bin Muhammad, från sin fader, från sin fader som sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven
går under, familjerna hungrar och egendomarna ödeläggs. Be din Herre om regn för oss. Vi ber
Allâh medla inför dig och dig inför Allâh.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Fri
är Allâh från brister! Fri är Allâh från brister!” Han fortsatte säga så till dess att det syntes på hans
följeslagares ansikten. Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Vet du vem
Allâh är? Hans angelägenhet är väldigare än så! Allâh är sannerligen ovanför Sina himlar, över Sin
tron.”98

Ibn Mas´ûds ord:

´Abdullâh bin Muhammad bin Dja´far underrättade oss: ´Abdul-Ghâfir bin Salâmah berättade för
oss: Abû Thawbân bin Mizdâd bin Djamîl berättade för oss: ´Abdul-Malik bin Ibrâhîm al-Djuddî
underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Abû Ishâq al-Hamadhânî, från Abû ´Ubaydah, från
´Abdullâh som sade:

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

´Umars ord:

Dja´far  bin  ´Abdillâh  underrättade  oss:  Muhammad  bin  Hârûn  underrättade  oss:  Abûr-Rabî´
berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss, från ´Umar (bin Abî Salamah), från sin fader, från
´Umar som sade:

”Jag svär vid Honom i Vars hand ´Umars själ ligger! Om någon av er höjer sitt finger mot himlen
och sedan sänker det mot en hedning varpå han dödar honom, dödar jag honom.”

Kûhî bin al-Hasan underrättade oss: al-Hasan underrättade oss: Muhammad bin Hârûn al-Hadhramî
underrättade oss: al-Mundhir bin al-Walîd berättade för oss: Min fader berättade för mig: al-Hasan
(bin Abî Dja´far) berättade för oss, från ´Âsim, från Zirr, från ´Abdullâh som sade:

”Avståndet mellan den mest avlägsna himlen och fotpallen är 500 år. Avståndet mellan fotpallen och
vattnet  är  500  år.  Tronen  är  ovanför  vattnet  och  Allâh  är  ovanför  tronen  och  inga  mänskliga
handlingar är dolda för Honom.”

97 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))

98 Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî
Dâwûd” (1017). 



al-Hasan  bin  ´Uthmân  underrättade  oss:  ´Alî  bin  Muhammad  bin  az-Zubayr  underrättade  oss:
Ibrâhîm bin Abîl-´Anbas berättade för oss: Ya´lâ bin ´Ubayd berättade för oss, från Sufyân, från
Abû Hâshim, från Mudjâhid som sade:

”Det sades till Ibn ´Abbâs att folk förnekar ödet. Han sade: ”De beljuger Skriften. Om jag hade fått
tag på en av dem skulle jag slitit loss hans lugg. Allâh (´azza wa djall) var ovanför tronen innan Han
skapade något. Han skapade skapelsen och skrev ned vad som skulle ske fram till Domedagen.
Människorna gör det som har bestämts.”

Ahmad bin Muhammad underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd underrättade oss:
Ibn Shayrûyah berättade för oss: Ishâq bin Râhûyah berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Hakam bin
Abân underrättade oss, från sin fader, från ´Ikrimah som sade att Ibn ´Abbâs sade om Hans (ta´âlâ)
ord:

هصم  ثصرص دص أصك  لص تصجي آئيليهيم  وص مص عصن شص انيهيم  وص ن  أصي مص عص ل فيهيم  وص ن  خص مي يهيم  وص ن بصي ني أصي دي تصقييمص ثصمم لتييصنمهصم مه س  اطصكص ال مص رص نم لصهصم  صي دص ي تصنيي لصق عص وص ا أصغ  قصالص فصبيمص
اكيريينص شص

”Han sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för
dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från
vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”99

”Han sade inte att han kommer ovanifrån, ty han visste att Allâh är ovanför dem.”

Ahmad  underrättade  oss:  ´Abdullâh  underrättade  oss:  Ibn  Shayrûyah  berättade  för  oss:  Ishâq
berättade för oss: Bishr bin ´Umar underrättade oss: Jag hörde flera Qur'ân-tolkare säga om:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

”Det vill säga bestigit.”

´Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad underrättade oss: ´Abdus-Samad bin ´Alî berättade för oss:
Muhammad bin ´Umar bin Kubayshah berättade för mig i Kûfah: Abû Kinânah Muhammad bin
Ashras al-Ansârî berättade för oss: Abû ´Umayr al-Hanafî berättade för oss, från Qurrah bin Khâlid,
från al-Hasan, från sin moder, från Umm Salamah som sade om:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

”Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och otro
att förneka den.”100

´Alî  bin ar-Rabî´ at-Tamîmî al-Muqrî nämnde det:  ´Abdullâh bin Abî Dâwûd berättade för oss:
Salamah  bin  Shabîb  berättade  för  oss:  Mahdî  bin  Dja´far  berättade  för  oss,  från  Dja´far  bin
´Abdillâh:

99 7:16-17 
100 Ibn Taymiyyah sade:

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



”En man kom till Mâlik bin Anas och sade: ”Abû ´Abdillâh:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”101

”Hur reste Han Sig?” 

Jag hade aldrig sett Mâlik ta så illa upp som den gången. Han började svettas medan åhörarna
väntade på vad han skulle säga. Därefter tog han sig samman och sade:

”Beskaffenheten är obegriplig. Hans resning är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och
det är en innovation att fråga om den. Jag fruktar att du är vilsen.”

Sedan befallde han att han körs ut.” 

´Abdullâh bin Ahmad bin al-Qâsim an-Nahâwandî underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Mahmûd
bin Yahyâ berättade för oss: Ahmad bin Muhammad bin Sadaqah berättade för oss: Ahmad bin
Muhammad  bin  Yahyâ  bin  Sa´îd  al-Qattân  berättade  för  oss,  från  Yahyâ  bin  Âdam,  från  Ibn
´Uyaynah som sade:

”Rabî´ah fick frågan:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

”Hur reste Han Sig?” 

Han svarade:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Budskapet är från Allâh, sändebudets (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) plikt var att förkunna det och vår plikt är att bekräfta det.”

Muhammad bin Dja´far an-Nahawî underrättade oss i samband med att han gav oss tillstånd att lära
ut: Abû ´Abdillâh Naftûyah berättade för oss: Abû Sulaymân Dâwûd bin ´Alî berättade för mig: 

”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
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den snabba hästen hinner före om den tar makten (استولى) över målet102

Ahmad bin Muhammad bin Mûsâ bin al-Qâsim underrättade oss: Abû Bakr al-Anbârî berättade för
oss: Abû Bakr Muhammad bin Ahmad bin an-Nadhr berättade för oss: 

”Abû ´Abdillâh bin al-A´râbî var vår granne. Hans natt var den bästa natten. Han berättade för oss
att Ibn Abî Du'âd hade frågat honom: ”Vet du något om ى تصوص i språkligt (استولى) kan betyda erövra اس 
sammanhang?” Han svarade: ”Det gör jag inte.”

Jag har läst  Abûl-Hasan ad-Dâraqutnîs (rahimahullâh)  handskrift,  från Ishâq al-Hâdî:  Jag hörde
Abûl-´Abbâs Tha´lab103 säga:

”Ordet ى تصوص :betyder att åta sig något ehuru det inte är krokigt اس 

اء  ى إيلصى السممص تصوص ثصمم اس 

”... därefter استوى Han إلى himlen...”104

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”Därefter ى تصوص لصى Han sig اس  tronen.”105 عص

Det vill säga reste Sig över den.

Han ى تصوص .sitt ansikte, det vill säga riktade det اس 

Månen ى تصوص .det vill säga är full ,اس 

Zayd  och  ´Amr ى  تصوص ËË اس,  det  vill  säga  liknar  varandra  sett  till  handlingen  ändock  de  inte  liknar
varandra sett till utseendet.

Det är vad som känns till från arabiskan.”

´Îsâ bin ´Alî  underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî underrättade oss: ´Alî  bin
Muslim underrättade oss: Sayyâr berättade för oss: Dja´far bin Sulaymân berättade för oss: Thâbit
berättade för oss: 

”Dâwûd brukade stå länge och be om nätterna, gå ned i Rukû´, lyfta på huvudet och säga: ”Du som
är ovanför himlen! Jag lyfter upp mitt huvud mot Dig! Slavarna tittar mot sina herrar, Du som lever
ovanför himlen!”106

102 al-Albânî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk från honom. Ibn Naftûyah an-Nahawî argumenterade med det i  ”ar-Radd ´alâl-
Djahmiyyah”.” (Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 31)

103 Ibn Abî Ya´lâ sade:

”Ahmad  bin  Yahyâ  bin  Zayd,  Abûl-´Abbâs  an-Nahawî  ash-Shaybânî,  även  känd  som Tha´lab.  Kûfahs  imam i
grammatik och språk. Tha´lab sade: ”Jag ville träffa Ahmad bin Hanbal varpå jag reste till honom. När jag kom in
till honom frågade han mig vad jag studerar. Jag sade: ”Grammatik och arabiska.” (Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/211))

104 2:29
105 7:54
106 adh-Dhahabî sade:

”Dess berättarkedja är sund.” (al-´Uluww, sid. 552)



Muhammad  bin  al-Husayn  bin  Ya´qûb  underrättade  oss:  Da´ladj  bin  Ahmad  underrättade  oss:
Ahmad bin ´Alî al-Abâr berättade för oss: Muhammad bin Mansûr at-Tûsî berättade för oss: Nûh
bin Maymûn berättade för oss: Bukayr bin Ma´rûf berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân som
sade om Hans (ta´âlâ) ord:

ن نصى مي لص أصد  هصم  وص سص ادي ة  إيلم هصوص سص سص م  لص خص هصم  وص ابيعص ثصة  إيلم هصوص رص ى ثصلص وص ن نمج  ا يصكصونص مي ضي مص صر  ا فيي ال  مص اتي وص اوص ا فيي السممص لصمص مص ص يصع  أصلصم  تصرص أصنم ام
انصوا ا كص هصم  أصي نص مص عص ثصرص إيلم هصوص مص لص أصك  ليكص وص ذص

”Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär?
När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte;
och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”107

”Han (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och Hans kunskap är med dem.”

Ahmad bin ´Ubayd underrättade oss: Muhammad bin al-Husayn underrättade oss: Ahmad bin Abî
Khaythamah underrättade oss: Hârûn bin Ma´rûf berättade för oss: Dhamrah bin Sadaqah berättade
för oss: Jag hörde at-Taymî säga:

”Om jag får frågan var Allâh är, säger jag att Han är ovanför himlen. Om han frågar mig var Hans
tron var innan himlen, säger jag att den var ovanför vattnet. Om han frågar mig var Hans tron var
innan vattnet, säger jag att jag inte vet.”

Ahmad  bin  ´Ubayd  underrättade  oss:  Muhammad  bin  al-Husayn  underrättade  oss:  Ahmad  bin
Zuhayr  berättade  för  oss:  Yahyâ  bin  Ma´în  berättade  för  oss:  ´Alî  bin  al-Husayn  bin  Shaqîq
berättade för oss, från ´Abdullâh bin Mûsâ adh-Dhabbî, från Ma´dân som sade:

”Jag frågade Sufyân ath-Thawrî om Hans ord:

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

”Han är med er, var ni än befinner er.”108

varvid han svarade:

”Det vill säga Hans kunskap.”

Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Hadjdjâdj underrättade oss: Ahmad bin al-Husayn underrättade
oss: ´Abdullâh bin Ahmad berättade för oss: Min fader berättade för mig: Suraydj bin an-Nu´mân
berättade för oss: ´Abdullâh bin Nâfi´ sade:

”Allâhs kungarike är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt. Inget undkommer den.”

Yûsuf bin Mûsâ al-Baghdâdî rapporterade att det sades till Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal:

”Allâh (´azza wa djall) är ovanför den sjunde himlen, ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse
medan Hans förmåga och kunskap är överallt?” Han svarade: ”Ja, Han är ovanför tronen medan
ingenting undkommer Hans kunskap.”

Hanbal berättade att han blev frågad om:
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نتصم  ا كص م  أصي نص مص كص عص هصوص مص وص

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

och:

ن نصى مي لص أصد  هصم  وص سص ادي ة  إيلم هصوص سص سص م  لص خص هصم  وص ابيعص ثصة  إيلم هصوص رص ى ثصلص وص ن نمج  ا يصكصونص مي ضي مص صر  ا فيي ال  مص اتي وص اوص ا فيي السممص لصمص مص ص يصع  أصلصم  تصرص أصنم ام
انصوا ا كص هصم  أصي نص مص عص ثصرص إيلم هصوص مص لص أصك  ليكص وص ذص

”Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär?
När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte;
och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”

varvid han svarade:

”Det vill  säga Hans kunskap. Han känner det dolda och det uppenbara.  Hans kunskap omfattar
allting och vår Herre är ovanför himlen, utan begränsning eller beskrivning. Hans fotpall omsluter
himlarna och jorden med Hans kunskap.”

Muhammad bin Dja´far blev frågad 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.” 

och sade:

”Den som hävdar att Allâh reste Sig över tronen liksom en skapelse reser sig över en skapelse, har
hädat. Den som tror att Allâh reste Sig över tronen liksom Skaparen reser sig över en skapelse, är
troende.  I  den  här  sakfrågan  räcker  det  att  säga  att  Allâh  har  rest  Sig  över  tronen  utan
föreställning.”109

109 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (3/387-402). 



´Abdul-Wahhâb al-Mâlikî

Imâm ´Abdul-Wahhâb bin ´Alî al-Baghdâdî al-Mâlikî (d. 422)

´Abdul-Wahhâb al-Mâlikî sade:

”Ibn Abî Zayd sade:

”Han är  ovanför  Sin  majestätiska  tron (فËËوق عرشËËه المجيËËد)   med Sin  essens  och  överallt  med  Sin
kunskap. 

Han har skapat människan och Han vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Han är närmare henne
än hennes egen halspulsåder. Inte ett löv faller utan Hans vetskap och varken fröet i jordens mörker,
eller det gröna eller det som vissnat, saknas, utan att det står i en klar skrift.

Han har rest Sig över tronen (على العرش) och omfattat herraväldet.”

Jag föredrar  den sista  frasen ”över  tronen” (رشËËى العËËعل)  mer  än  den första  frasen ”ovanför  Sin
majestätiska tron” (فوق عرشه المجيد). Detta för att frasen ”över tronen” (على العرش) nämns i Qur'ânen
och  Sunnah  till  skillnad  från  ordet  ”ovanför” ,(فËËوق)   ändock  de  betyder  samma  sak.  I  det  här
sammanhanget betyder ordet ”ovanför” (فوق) detsamma som ”över” (ىËعل). Det är dock bättre att
bruka de ord som nämns i Qur'ânen och Sunnah. 

Vad som bekräftar författarens (rahimahullâh) ord om att Han är över Sin tron och inte överallt, är
de många bevisen för det. Exempelvis sade Han (ta´âlâ):

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”110 

Det bevisar att det inte är tillåtet att säga att Han är över något annat. Han (ta´âlâ) sade också:

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

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”111 

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

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över tronen.”112

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?”113

Ett annat bevis är den kända hadîthen vari en man ville frige sin slavinna. Han hämtade henne till
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profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade till henne:

”Vem är jag?” Hon sade: ”Allâhs sändebud.” Han frågade: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför
himlen.”114

Han fördömde inte henne. Faktum är att han bekräftade hennes tro. 

Dessutom är samfundet enat om att vi dyrkar genom att lyfta händerna upp mot skyn och vare sig
nedåt, till höger, till vänster eller mot något annat håll. Det dementerar att Han är överallt.”115

´Abdul-Wahhâb al-Mâlikî sade:

”Att  beskriva  Honom  (ta´âlâ)  med  resning  innebär  att  man  följer  bevisen,  underkastar  sig
föreskriften och bekräftar det som Han (ta´âlâ) har beskrivit Sig själv med. Det är däremot inte
tillåtet att fastställa en beskaffenhet åt den. Dels har den inte nämnts i föreskriften, dels berättade
inte han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om den och dels frågade inte följeslagarna om den. Därtill
medför  det  förflyttning,  förändring,  begränsning  och  behov  av  plats.  Det  i  sig  medför
antropomorfism, vilket är otro enligt alla muslimer. Mâlik (rahimahullâh) gav ett allmänt svar när
han fick frågan:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”116

”Hur reste Han sig?” 

Mâlik svarade: 

”Hans resning är inte okänd. Hans beskaffenhet är obegriplig. Det är innovation att fråga om detta.”

Därefter befallde han att frågeställaren fördes ut.”117

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

115 Sharh ´Aqîdat-il-Imâm Mâlik as-Saghîr, sid. 26
116 20:5
117 Sharh ´Aqîdat-il-Imâm Mâlik as-Saghîr, sid. 28



Abû Nu´aym al-Asbahânî

Imâm Abû Nu´aym Ahmad bin ´Abdillâh al-Asbahânî (d. 430) 

8905 – Sulaymân bin Ahmad berättade för oss:  al-Hasan bin Ishâq at-Tustarî berättade för oss:
Yahyâ bin Khalaf bin ar-Rabî´ at-Tarsûsî (som tillhörde muslimernas pålitliga dyrkare) berättade för
oss: 

”Jag var hos Mâlik bin Anas när en man kom in till honom och sade: ”Abû ´Abdillâh! Vad säger du
om en man som säger att Qur'ânen är skapad?” Mâlik sade: ”Kättare! Döda honom!” Han sade:
”Abû ´Abdillâh! Jag berättar bara vad jag har hört.” Mâlik sade: ”Jag har inte hört någon säga så.
Jag har bara hört det från dig.” Han förtalade honom å det grövsta.

8906  –  Muhammad  bin  Sulaymân  bin  Ibrâhîm  al-Hâshimî  berättade  för  oss:  Jag  hörde  Abû
Hammâm al-Bakrâwî säga: Jag hörde Abû Mus´ab säga: Jag hörde Mâlik säga:

”Qur'ânen är Allâhs oskapade tal.”

8907 – Ibrâhîm bin ´Abdillâh berättade för oss: Muhammad bin Ishâq berättade för oss: Ahmad bin
Muhammad bin Abî Bakr bin Sâlim bin ´Abdillâh bin ´Umar berättade för mig: Ibn Abî Uways
berättade för oss: Jag hörde Mâlik bin Anas säga:

”Qur'ânen är Allâhs tal. Allâhs tal kommer från Allâh. Inget som kommer från Allâh är skapat.”

8908 – Ahmad bin Dja´far bin Silm: Yahyâ bin ´Abdil-Bâqî berättade för oss: Jag hörde an-Nadhr
bin Salamah bin Shâdhân säga: ´Abdullâh bin Nâfi´ berättade för oss: Jag hörde Mâlik säga:

”Om en man  gör  alla  synder  frånsett  avguderi  och  håller  sig  borta  från  alla  dessa  sekter  och
innovationer, träder han i paradiset.”

8909 – Muhammad bin ´Alî bin Muslim al-´Uqaylî berättade för oss: Abû Umayyah al-Ghulâbî
berättade för oss: Salamah bin Shabîb berättade för oss: Mahdî bin Dja´far berättade för oss: Dja´far
bin ´Abdillâh berättade för oss:

”Vi var hos Mâlik bin Anas när en man kom och sade: ”Abû ´Abdillâh:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”118

”Hur reste Han Sig?” 

Jag hade aldrig sett Mâlik ta så illa upp som den gången. Han sänkte huvudet en lång stund och
grävde med sin käpp i marken så att han började svettas. Därefter lyfte han på huvudet, kastade bort
käppen och sade: ”Hans beskaffenhet är obegriplig. Hans resning är inte okänd. Det är obligatoriskt
att tro på den och innovation att fråga om den. Jag betraktar dig endast som en innovatör.” Därefter
befallde han att han körs ut.” 

8910 – Ibrâhîm bin ´Abdillâh berättade för oss: Muhammad bin Ishâq berättade för oss: al-Hasan
bin ´Abdil-´Azîz berättade för oss: Jag hörde Abû Hafs säga: Jag hörde Mâlik bin Anas säga:
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ة  رص بههصا نصاظي ة  إيلصى رص رص ئيذ  نماضي مص وه  يصو  جص وص

”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”119

Då sades det: ”Vissa säger att det betyder att de får skåda Hans belöning.” Mâlik sade: ”De ljuger.
Vad säger de då om Allâhs (ta´âlâ) ord:

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

”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från Allâh.”120

8911 – Abû Muhammad bin Hayyân berättade för oss: Ibn Abî Dâwûd berättade för oss: Ahmad bin
Sâlih berättade för oss: ´Abdullâh bin Wahb berättade för oss: Mâlik bin Anas sade:

”På Domedagen skall människorna se Allâh (´azza wa djall) med sina ögon.”

8912 – ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim berättade för
oss: Yûnus berättade för oss: Ibn Wahb berättade för oss: Jag hörde Mâlik säga till en man:

”Frågade du mig om ödet igår?” Han sade: ”Ja.” Han sade: ”Allâh (ta´âlâ) säger:

ينص عي مص النماسي أصج  نمةي وص نص ال جي هصنممص مي صنم جص لص صم  نهي لص لص مي قم ال قصو  لصكين  حص اهصا وص تصي نصا كصلم نصف س  هصدص ئ نصا لص لصو  شي  وص

”Om Vi hade velat, kunde Vi ha väglett varje människa, men Mitt ord har bekräftats: ”Jag skall
sannerligen fylla helvetet med djinner och människor, alla tillsammantagna!” 121

Det måste bli som Allâh (ta´âlâ) har sagt. 

8913 – ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: Abû Bakr bin Abî ´Âsim berättade för oss: Jag
hörde Sa´îd bin ´Abdil-Djabbâr säga: Jag hörde Mâlik bin Anas säga:

”Jag anser att de skall krävas på ånger. Antingen ångrar de sig eller också avrättas de.”

Det vill säga Qadariyyah. 

8914 – al-Hasan bin  Sa´îd  bin  Dja´far  berättade  för  oss:  Zakariyyâ  as-Sâdjî  berättade  för  oss:
Salamah bin Shabîb berättade för oss: Marwân bin Muhammad berättade för oss: 

”Mâlik bin Anas blev frågad om en kvinna får giftas bort till en Qadarî varpå han svarade:

م  بصكص جص لصو  أصع  ريك  وص ش  ن مه ي ر  مه ن  خص مي ؤ  ب د  مه  لصعص

”En troende slav är helt visst bättre än en avgudadyrkare, hur förträfflig ni än finner honom.”122123

119 75:22-23 
120 83:15 
121 32:13
122 2:221
123 Hilyat-ul-Awliyâ' wa Tabaqât-ul-Asfiyâ' (6/354-355).


