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بسم ا الرحمن الرحيم
Allâh (ta´âlâ) har sagt om Sig själv att Han är ovanför himlen. Också Muhammad
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den siste profeten, har sagt så. Alla lärda bland de

gudfruktiga följeslagarna och de kunniga imamerna är enade om det.

Ibn Qudâmah al-Maqdisî



Den tionde skillnaden

Imâm at-Tabarî (d. 310 – rahimahullâh) sade:

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

نىى سن اء النحس مى وان فىلىهس الىسن عس ا تىدن نى أىيااا ما مى حن وان الرا عس ى أىو  ادن وان اا عس قسل  ادن

”Säg:  ”Anropa Allâh eller  anropa den Nåderike!  Med vilket  namn ni  än anropar  Honom så är
fullkomlighetens sköna namn Hans.”1

وهس ب هىا عس نىى فىادن سن اء النحس مى ا  الىسن ل  وى

”Allâhs är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dem.”2

Han skall veta att hans Herre är Han som har rest Sig över tronen. Honom tillhör allt det som
himlarna  rymmer  och det  som jorden  bär  och  allt  som finns  däremellan  och allt  som marken
gömmer. Den som säger något annat har gått förlorad, vilse och under.

Människor! Låt den närvarande underrätta den frånvarande att jag dyrkar Allâh med detta som jag
har nämnt och klargjort för er. Den som säger något annat om mig eller adderar till mina ord eller
påstår att jag har en annan åsikt, är en angripande lögnare, ljugare och mytoman som förtjänar att
drabbas av Allâhs ilska. Må de drabbas av Allâhs vrede och förbannelse i de båda liven.” 3

Abûl-Mudhaffar al-Isfarâyînî (d. 471) sade:

”Vet att det är omöjligt att Han (ta´âlâ) beskrivs med rörelse, stillhet, avgång, ankomst, befintlighet
på  en  plats,  sammanslagning,  uppdelning,  närhet  och  avlägsenhet  i  form av avstånd,  förening,
distansering, storlek, massa, kropp, avbild, omfattning, uppskattning, utkanter, regioner, sidor och
riktningar.  Allt  det  fordrar  gräns  och  ände,  något  vi  har  bevisat  vara  omöjligt  för  Skaparen
(subhânahu wa ta´âlâ).”4

an-Nasafî (d. 537) sade:

1 17:110
2 7:180
3 Sarîh-us-Sunnah, sid. 51 
4 at-Tabsîr fîd-Dîn, sid. 385

Imâm adh-Dhahabî (d. 748 – rahimahullâh) sade:

”Å andra sidan säger Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna, Salaf, Sunnahs imamer och
de troende att Allâh (´azza wa djall) är ovanför himlen och tronen. De tror på att Allâh är ovanför Sina himlar och att
Han  stiger ned till den nedersta himlen. Deras bevis för det är Qur’ânen, Sunnah och rapporteringarna. Djahmiyyah
säger att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) finns överallt – fjärran är Allâh från det de säger. Faktum är att Han är med oss med
Sin kunskap.

De senare skolastikerna säger att Allâh varken är ovanför himlen, ovanför tronen, på jorden, innanför skapelsen, utanför
skapelsen, frånskild från skapelsen eller sammanbunden med skapelsen. De säger att alla dessa frågor hör till kroppars
egenskaper – och Allâh (ta´âlâ) har ingen kropp! Däremot säger Ahl-us-Sunnah att de inte ger sig i in i det. De tror på
det vi har nämnt för att de följer texterna. De tror inte på det ni tror. Er metodik skildrar en beskrivning av något som
inte existerar – fjärran är Allâh från att inte existera. Faktum är att Han existerar och är åtskild från skapelsen. Han
beskrivs med det Han själv beskrev Sig med. Till det hör att Han är ovanför Sin tron utan att man ger sig in i dess
beskaffenhet.” (al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr, sid. 146-147)



”Det är Allâh (ta´âlâ) som har skapat skapelsen. Han är den Ene, den Evige, den Levande, den
Förmögne, den Vetande, den Hörande, den Seende, den Viljande. Han är ingen oväsentlighet eller
väsentlighet. Han är inte avbildad, begränsad, räknad, uppdelad, delad,  sammansatt eller ändlig.
Han beskrivs inte med materia eller  beskaffenhet. Han är inte på någon plats  och Han är inget
föremål för tidsintervaller...

Beskådningen  av  Allâh  (ta´âlâ)  är  möjlig  ur  ett  rimligt  perspektiv,  fastställd  ur  ett  religiöst
perspektiv. Det finns bevis för att de troende skall se Allâh (ta´âlâ) på Domedagen. Han kommer att
beskådas utom plats, riktning, strålkontakt eller avstånd mellan åskådaren och Allâh (ta´âlâ).”5

Ibn ´Atiyyah (d. 541) sade:

5 al-´Aqîdah an-Nasafiyyah, sid. 1-3

´Allâmah ´Abdul-´Azîz ar-Râdjihî (hafidhahullâh) sade:

”Ahl-ul-Bid´as inriktningar gällande beskådningen av Allâh...:

Ashâ´irah bekräftar beskådningen och dementerar riktningen. De säger att Allâh skall beskådas utom riktning. 

Så om det sägs till dem i fall Allâh skall beskådas nedifrån, svarar de nej.

Om det sägs till dem i fall Allâh skall beskådas uppifrån, svarar de nej.

Om det sägs till dem i fall Allâh skall beskådas österifrån, svarar de nej.

Om det sägs till dem i fall Allâh skall beskådas västerifrån, svarar de nej.

Om det sägs till dem i fall Allâh skall beskådas framifrån, svarar de nej.

Om det sägs till dem i fall Allâh skall beskådas bakifrån, svarar de nej.

Hur beskådas Han då? De säger att Han beskådas utom riktning. 

Det är falskt. Åskådaren måste ju titta framför sig för att beskåda den beskådade. Således gäckade och skrattade de
flesta kloka åt Ashâ´irah som anser att Allâh beskådas utom riktning. 

Å ena sidan vill de hålla med Mu´tazilah om att dementera högheten och riktningen, å andra sidan vill de hålla med
Ahl-us-Sunnah om att bekräfta beskådningen. De har misslyckats och därmed hamnat i sofistiska argument. Det innebär
att de argumenterar med något som i själva verket inte alls är argument. Därför är Ashâ´irah feminina, sade Shaykh-ul-
Islâm:

”Mu´tazilah är filosofernas hermafroditer och Ashâ´irah är Mu´tazilahs hermafroditer.”

De är alltså varken med de ena eller de andra. Detta gäller såväl beskådningen som många andra sakfrågor.

Mu´tazilah och Djahmiyyah dementerar alltså beskådningen medan Ashâ´irah bekräftar den utom riktning. Sanningen
är den som Allâh har väglett Ahl-us-Sunnah till, nämligen att de troende skall titta upp mot Allâh på Domedagen. Ibn
Mâdjah rapporterade en hadîth (som består av en någorlunda svaghet) via Djâbir som berättade att profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Medan paradisets invånare upplever sin lycksalighet omges de av ett sken. När de lyfter upp sina huvuden mot det ser
de den Allsmäktige (djalla djalâluh) ovanför sig. Han kommer att säga: ”Paradisets invånare! Fred med er!” Därefter
läste han:

يم   ح  ب  را ن را لا م  م  قىون  سىلى

”En nåderik Herre skall hälsa dem med ordet: ”Fred!”

Han skall titta på dem och de skall titta på Honom. De kommer inte att titta på sin lycksalighet så länge de tittar på
Honom.” (Ibn Mâdjah (184), al-Bazzâr (2253) och Abû Nu´aym i ”Hilyat-ul-Awliyâ'” (6/208). Svag enligt al-Albânî i



”Allâh (´azza wa djall) sade:

يمس ظ  ل ي  النعى هسوى النعى  وى

”Han är den Höge, den Väldige.”6

Den Höge syftar på förmåga och status, inte plats. Ty Allâh är frånkänd begränsning. at-Tabarî
nämnde att en grupp människor menar att Han är den Höge i den bemärkelsen att Hans plats är
högre än Hans skapelses plats. Den åsikten delar ignoranta Mudjassimah. Den borde inte alls ha
nämnts.”7

al-Qâdhî ´Iyâdh (d. 544) 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  profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom vad som hade hänt. Efteråt var jag bedrövad och
sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag inte frige henne?” Han sade: ”Kalla på henne.” Jag kallade på
henne. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till henne: ”Var är Allâh?” Hon
svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.”
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”8

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade slavinnan var Allâh är, ville han veta i fall hon
var monoteist eller inte. Monoteisterna kännetecknas av att vända sig till Allâh mot himlen när de
åkallar och ber om tjänster kontra avgudadyrkarna och icke-araberna som dyrkar statyer respektive
eldar. Följaktligen ville han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) veta i fall hon trodde eller inte. Hon
pekade mot himlen. Alltså monoteisternas riktning.

Det har också sagts att han ställde frågan för att veta hur hon såg på Skaparens (subhânah) majestät
och väldighet.  Således  pekade hon uppåt,  det  vill  säga  för  att  visa  hur  mycket  hon glorifierar
Honom. Himlen är ju åkallarnas böneriktning liksom Ka´bah är de bedjandes böneriktning. Så som
riktning mot Ka´bah inte bevisar Allâhs (ta´âlâ) befintlighet där, bevisar inte heller riktning och
pekning mot himlen Hans befintlighet där9. 

”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah”, sid. 17)

Hadîthen bevisar beskådningen, högheten och talet.” (Sharh Asl-is-Sunnah wa I´tiqâd-id-Dîn, sid. 79-81)
6 2:255
7 al-Muharrar al-Wadjîz, sid. 230

Imâm Abâ Butayn (d. 1282 – rahimahullâh) sade: 

”Ashâ´irah bekräftar inte Herrens höghet över himlarna eller resning över tronen. De kallar dem som bekräftar högheten
och resningen för Mudjassimah och Mushabbihah. Det är tvärtemot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. De bekräftar
högheten och resningen, något som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har berättat om Sig själv och likaså Hans sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det skall betros utan föreställning och förnekelse. Många av Salaf gjorde Takfîr på den
som  inte  bekräftar  högheten  och  resningen.  Ashâ´irah  håller  med  Djahmiyyah  om  att  förneka  denna  egenskap.
Djahmiyyah säger dock att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är överallt varvid de kallas för Hulûliyyah, panteister, medan
Ashâ´irah säger att Allâh fanns när inga platser fanns och att Han är i samma tillstånd som Han var i innan Han skapade
skapelsen.” (ar-Rasâ'il wal-Masâ'il an-Nadjdiyyah (2/176))
8 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. 
9Imâm Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî (d. 792 – rahimahullâh) sade:



Alla muslimer är enade om att verser som:

اء نتسم مان ف ي السامى   أىأىم 

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ف ي himlen...”10

är symboliska. Alla tolkar dem. De som anser att Allâh är uppe, vilket Muhaddithûn, Fuqahâ' och
vissa skolastiker gör, utan begränsning och föreställning säger att ف ي betyder لىى ovanför. Teoretiker ,عى
och skolastiker som bekräftar egenskaper, frånkänner brister och anser det vara omöjligt för Honom
att vara i en riktning och omsluten av gräns har olika tolkningar.

”De säger att himlen är åkallans böneriktning, liksom Ka´bah är bönens böneriktning. Därtill placerar den bedjande sin 
panna på marken trots att Han inte är i markens riktning.

Den invändningen har avvisats på flera sätt:

1 – Ingen från Salaf har sagt att himlen är åkallans böneriktning. Allâh har inte uppenbarat något bevis för det. Dessa
frågor är religiösa och kan inte vara dolda för Salaf och de lärda.

2 – Åkallans böneriktning är bönens böneriktning. Det är rekommenderat för personen som åkallar Allâh att vända sig
mot Ka´bah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade många gånger vara vänd mot Ka´bah när han åkallade.
Den som säger att åkallan har en annan böneriktning än bönen eller att den har två stycken, Ka´bah och himlen, har
innoverat och avvikit från muslimernas samling. 

3 – En böneriktning är det som en dyrkare vänder sig mot, liksom han vänder sig mot Ka´bah när han ber, åkallar,
påminner sig om Allâh och slaktar. Även den döende och den begravde skall vändas mot Ka´bah. I och med att det är
ansiktet som riktas så kallas handlingen för ”riktning”. En riktning sker alltså med ansiktet. Det som människan står
inför med sitt huvud, sina händer eller sina sidor kallas inte för böneriktning på något som helst sätt. Om himlen hade
varit åkallans böneriktning skulle det varit föreskrivet för den åkallande att rikta ansiktet mot himlen, men det är det
inte. Platsen som händerna lyfts mot kallas inte för böneriktning, varken på riktigt eller metaforiskt. Böneriktningen
under åkallan är en föreskriven fråga som medföljer alla andra föreskrifter. Sändebuden har aldrig befallt åkallaren att
rikta sitt  ansikte mot skyn, de rentav förbjöd det. Det är välkänt att hjärtats tendens,  tillflykt  och eftersträvan som
åkallaren finner är en naturlighet som upplevs av muslimen och hedningen, den kunnige och den okunnige, särskilt den
nödgade och personen som ber Allâh om räddning. Likaså är det naturligt att den nödgade tillber Allâh. Lägg till att en
böneriktning kan avskaffas och ändras liksom den ändrades från klippan till Ka´bah. 

Att åkallan tenderar uppåt är som sagt en djupt rotad naturlighet. Personen som står riktad mot Ka´bah vet att Allâh (ta
´âlâ) inte är där till skillnad från åkallaren som vänder sig till sin Herre och Skapare och hoppas på att Hans nåd sänker
sig över honom.

Beträffande invändningen om pannan på marken, så är den oerhört osund. Den som placerar sin panna på marken gör så
utav ödmjukhet inför Honom som är ovanför honom, inte för att han riktar sig ned mot Honom. Personen som har
pannan på marken tänker inte den tanken. Däremot sägs det att Bishr al-Marîsî skall ha sagt i Sudjûd:

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

Fjärran är Allâh från vad de orättfärdiga förnekarna säger!” (Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 372-394)

Den som dementin förvillar så här pass löper stor risk att avfalla om inte Allâh räddar honom med Sin nåd. Det är dock
osannolikt att en sådan person blir bra:

هسونى مى يىان ه من يىعن هسمن ف ي طسغن رس نىذى ة  وى را لى مى نسوان ب ه  أىوا م  ا لىمن يسؤن مى هسمن كى ارى أىبنصى تىهسمن وى نسقىلببس أىفنئ دى  وى

”När de första gången [hörde Vårt budskap] ville de inte tro, och därför skall Vi vända deras hjärtan ut och in och
grumla deras syn, och Vi skall låta dem hållas i sitt trotsiga övermod, snubblande än hit än dit i blindo.”

س قسلسوبىهسمن اغى اا وا أىزى اغس ا زى فىلىما

”Men när de vek av, vilseledde Allâh deras hjärtan.”



Om  jag  bara  visste  hur  alla  Ahl-us-Sunnah  förbjuder  funderingar  över  Allâhs  essens  och
föreställningar, inbillningar och illustrationer medan en grupp bland dem talar om Hans riktning och
tillåter pekning mot Honom11. Finns det någon skillnad mellan föreställning och begränsning och
Hans befintlighet i en riktning?”12

ad-Diyrînî (d. 694) sade:

”Det är allom bekant i arabiskan att ansikte betyder existens, två händer betyder förmåga, resning
betyder  dominans  och position,  nedstigning betyder  vänlighet,  snällhet  och  nedsänd order.  Om
dessa ord bär på andra betydelser än de som tillämpas på skapelsen och står för uppkomst – att
skapelsens  egenskaper  ändras  tyder  på  uppkomst,  uppkomst  innebär  påbörjad  befintlighet  och
obefintlighet betyder avslutad befintlighet medan Hans (ta´âlâ) befintlighet saknar både begynnelse
och slut – är det omöjligt att Han beskrivs med något som tyder på uppkomst och obefintlighet.”13

Den som inte eftersträvar vägledningen från dess källor kommer inte att  hitta den. Vi ber Allâh om förlåtelse och
sundhet.”
10 67:16
11 Imâm al-Qanûdjî (d. 1307 – rahimahullâh) sade:

”Det finns inte en enda bokstav i Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, Salafs ord,
såväl följeslagarnas som efterföljarnas, eller imamernas ord som säger motsatsen. Ingen av dem har sagt att Allâh inte är
ovanför himlen eller att Han inte är ovanför tronen eller att Han är överallt eller att Han varken är innanför skapelsen
eller utanför den, sammanbunden med skapelsen eller frånskild från den, eller att det inte är tillåtet att peka mot Honom
och liknande.” (Qatf-uth-Thamar, sid. 63)
12 Ikmâl-ul-Mu´lim (2/465). 

Imâm adh-Dhahabî sade:

”Till de mångfaldiga hadîtherna om högheten hör Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamîs hadîth... Hadîthen är autentisk.
Flera har rapporterat den från pålitliga återberättare från Yahyâ bin Abî Kathîr, från Hilâl bin Abî Maymûnah, från ´Atâ'
bin Yasâr, från Mu´âwiyah as-Sulamî. Den rapporteras av Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ'î och andra imamer i sina verk.
De framför dem ordagrant utan tolkningen eller förvrängning.” (al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr (2/249))

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (d. 728 – rahimahullâh) sade:

”Den som tror på att Allâh är i en riktning och syftar på att Allâh (ta´âlâ) är innanför skapelserna, omfattad av verken,
begränsad  av  himlarna  eller  att  vissa  skapelser  är  över  Honom och  andra  under  Honom,  är  en  vilsen  innovatör.
Detsamma gäller den som anser att Allâh behöver något som bär på Honom (som tronen eller något annat) – även han är
en vilsen innovatör. Detsamma gäller den som anser att Allâhs egenskaper är som skapelsens egenskaper – även han är
en vilsen innovatör. Qur’ânen och Sunnah har tillsammans med förståndet bevisat att ingen liknar Allâh på något som
helst sätt. De har bevisat att Allâh behöver ingenting. De har bevisat att Han är ovanför Sina skapelser och frånskild från
dem.

Och den som syftar på att Skaparen (ta´âlâ) är frånskild från Sin skapelse, ovanför Sina himlar och Sin tron, frånskild
från Sin skapelse, att inget av Hans essens finns i Hans skapelser och ingenting av Hans skapelser finns i Hans essens,
att Allâh behöver inte tronen eller någon annan skapelse, att Han har rest Sig över tronen och att änglarna bär på tronen
via Hans förmåga, inte jämför Allâhs resning med någon annans resning, bekräftar de namn och egenskaper som Allâh
har bekräftat åt Sig själv, dementerar jämförelse med skapelsen och vet att ingen liknar Allâh sett till Hans essens,
egenskaper eller handlingar har en korrekt dogm som är överensstämmande med samfundets Salaf och imamer.” (Dar'
Ta´ârudh-il-´Aql wan-Naql (1/38-39))
13 Anwâr-ul-Ma´ârif wa Asrâr-ul-´Awârif, sid. 177

Imâm al-Djaylânî (d. 561 – rahimahullâh) sade:

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



as-Suyûtî (d. 911) sade:

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

”...  Då sade  Allâhs  sändebud (sallâ  Allâhu ´alayhi  wa sallam) till  henne:  ”Var  är  Allâh?” Hon
svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.”
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”

an-Nawawî sade:

”Detta hör till hadîth-relaterade hadîtherna och kan förstås på två vis:

1 – Tro utan spekulationer i deras betydelse med dogmen om att Allâh är olik allting annat och
frånkänd skapelsernas drag.

2 – Passande tolkning. De som delar den åsikten menar att hon prövades om hon är monoteist som
erkänner att Allâh allena är Skaparen, Upprätthållaren och Handlaren. Det är Han som, när Han
tillbes, händerna riktas mot himlen liksom den bedjande vänder sig mot Ka´bah. Det betyder inte att
Han  är  omgiven  av  himlen  liksom Han  inte  är  omgiven  av Ka´bah.  Ty  himlen  är  åkallarnas
böneriktning liksom Ka´bah är de bedjandes böneriktning.”1415

Ibn Hadjar al-Haytamî (d. 973) sade:

”Skillnaden mellan begreppen 'Allâh lever ovanför himlen' och 'Allâh är ovanför himlen' är att det
förstnämnda fordrar en omöjlig riktning i förhållande till Allâh. Enligt många lärda är dogmen om
riktningen otro. Hur skall en person konvertera till islam via en hädisk vittnesbörd? Så är dock inte
fallet med 'Allâh är ovanför himlen' eftersom det inte är konkret. Istället betyder det att Hans order
och  myndighet  är  ovanför  himlen.  Den  förståelsen  är  överensstämmande  med  de  senare
generationernas och Salafs tolkning av Qur'ânen. Därom finns inga meningsskiljaktigheter kontra
vad  en  vilsen  grupp  bland  Hanâbilah  och  andra  tror  på.  Skillnaden  mellan  dem  är  att  de
förstnämnda anser att verserna skall tolkas specifikt medan Salaf säger att de skall tolkas generellt
och sedan överlåtas till Allâh.

Den som funderar över verser och hadîther inser att de vittnar om en tolkning. Ty utan tolkning
verkar de motsägelsefulla. För att inte falla i den inbillningen måste de tolkas. Ser du inte hur Han
(ta´âlâ) sade:

ش  رن لىى النعى ى عى تىوى تاة  أىياام  ثسما اسن ضى ف ي س  الىرن ات  وى اوى لىقى السامى س الاذ ي خى مس اا باكس إ نا رى

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över tronen.”16

ر يد  بنل  النوى نن حى بس إ لىينه  م  نس أىقنرى نىحن وى

från dem är att de sade det som står... Varje natt stiger Han (ta´âlâ) ned till den nedersta himlen som Han vill och hur
Han vill. Han förlåter de Han vill och väljer bland Sina syndiga, förfelande, brottsliga och trotsiga slavar. Han är den
Höge, den Högste. Det finns ingen sann gud utom Han. Hans är de sköna namnen. Nedstigningen betyder inte nedstigen
nåd och belöning, vilket Mu´tazilah och Ashâ´irah påstår.” (al-Ghunyah (1/73-74))
14 Sharh Sahîh Muslim (5/22).
15 Sharh Sunan an-Nasâ'î (3/20-21).
16 7:54



”Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.”17

نتسمن ا كس من أىيننى مى كس عى هسوى مى وى

”Han är med er, var ni än befinner er.”18?

Därtill säger hadîthen:

”Om ni hade kastat ned ett rep till den nedersta jorden så hade det fallit på Allâh.”19

Någon av dessa texter måste tolkas. Alla kan ju inte förstås ordagrant. Om något måste tolkas måste
allting annat också tolkas.”20

17 50:16
18 57:4
19 Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (3298).
20 az-Zawâdjir (1/57).

Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî (d. 620 – rahimahullâh) sade:

”Om de säger att vi själva har tolkat verser och hadîther däribland Hans (ta´âlâ) ord:

نتسمن ا كس من أىيننى مى كس عى هسوى مى  وى

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

och att vi tolkar det som kunskap varför vi hamnar i samma sak som de, säger vi att vi har inte tolkat något. Att tolka
dessa formuleringar på det angivna sättet är ingen tolkning. Tolkning innebär att ge formuleringen en annan betydelse
än den bokstavliga. Den betydelsen som framförs här är inget annat än den bokstavliga eftersom det är just den man
tänker på när man hör skildringen...

Med det sagt, så är det första man tänker på när någon säger ”Allâh är med dig” att Han är det med skydd. Således sade
Allâh (ta´âlâ):

نىا عى ى مى نن إ نا اا زى لى تىحن

”Sörj inte - Allâh är med oss!”

ى أىرى عس وى مى ا أىسن كسمى عى افىا إ نان ي مى لى تىخى

”Ni har ingenting att frukta! Jag skall vara med er; Jag hör och ser.”

Om Han menade att Han var med alla med Sin essens, skulle de inte varit utmärkta, ty Han är ju med allihopa i alla fall.
Inte heller skulle det fordrat att Abû Bakr slutade sörja. Därmed klargörs det att dessa verser förstås bokstavligt som
angivet och att det inte är någon tolkning. 

Och även om det skulle vare en tolkning, så är den inte vår. Salaf, vars riktighet är bekräftad och som måste följas,
tolkade versen på det viset. Ibn ´Abbâs, adh-Dhahhâk, Mâlik, Sufyân och många andra lärda sade att versen syftar på
Hans kunskap. Därtill har det bekräftats i Qur'ânen, mångfaldig Sunnah och Salafs samstämmighet att Allâh (ta´âlâ) är
ovanför himlen och tronen. Versen nämns med indicier som anvisar att den syftar på kunskap. Dels säger Han (ta´âlâ) i
början:

ض  ىرن ا ف ي الن مى ات  وى اوى ا ف ي السامى لىمس مى ى يىعن  أىلىمن تىرى أىنا اا

”Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär?”

Dels säger Han (ta´âlâ) i slutet:

ل يم  ء  عى ى ب كسلب شىين  إ نا اا

”Allâh har kännedom om allt.”



al-Baylûnî (d. 1042) sade:

”Han (ta´âlâ) är frånkänd all brist liksom panenteism och likhet. Han (ta´âlâ) kan omöjligt beskrivas
med  dem utifrån  det  som har  angivits.  Likaså  är  det  en  omöjlighet  sett  till  att  Hans  (ta´âlâ)
egenskaper står för Hans fullkomliga essens. Inget som fordrar brist är Hans egenskaper. Alltså kan
det  omöjligt  vara  Hans  egenskap.  Det  är  otvetydigt  att  panenteism fordrar  plats,  riktning  och
förflyttning  och  att  likhet  fordrar  partnerskap  och  mångfald.  Allt  det  hör  till  en  uppkomsts
fordringar.  Vår  Herres  essens  och  egenskapers  evighet  är  bekräftad  varför  Han  omöjligt  kan
beskrivas med panenteism och likhet.”21 

as-Safâqisî (d. 1118) sade:

”Det är omöjligt för Allâh att vara inkarnerad i en riktning. Det finns sex riktningar: uppe, nere,
höger, vänster, framför och bakom. Bortsett från högheten finns ingen oenighet i sakfrågan.

Mudjassimah avviker och anser att Han (ta´âlâ) är ovanför himlarna. Den dogmen delar judar och
okunniga och muslimska lekmän.”22

Abûl-Hasan as-Sindî al-Hanafî (d. 1138) sade:

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

”... Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till henne: ”Var är Allâh?” 

Det  har  sagts  att  frågan syftar  på  varthän de  bedjande till  Allâh vänder  sig  under  bönen.  Hon
svarade: 

”Ovanför himlen.”

De vänder sig uppåt, vill säga. Syftet var att hon skulle bekräfta Hans existens, inte en riktning. Det
har också sagts att det är säkrast att överlämna betydelsen till Allâh.”23

Han inledde alltså versen med kunskap och avslutade den med kunskap. Sammanhanget handlar om att skrämma dem
med Allâhs kunskap om dem och att Han kommer att upplysa dem om deras handlingar på Domedagen och avlöna dem
därefter. Alla dessa indicier bevisar att versen behandlar kunskapen. Alla indicier, hadîthernas bevisningar och Salafs
uttalanden och förståelse är överensstämmande. Hur kan allt det förknippas med något som går emot Qur'ânen, Sunnah
och Salafs uttalanden?” (Dhamm-ut-Ta'wîl, sid. 43-44)
21 al-Fath an-Nabawî, sid. 146
22 Taqrîb-ul-Ba´îd, sid. 88

´Allâmah Rabî´ al-Madkhalî (hafidhahullâh sade:

”Det mesta som Salaf fördömde Djahmiyyah för var att de förnekade Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) höghet. De sade att
Allâh är varken innanför skapelsen eller utanför skapelsen, uppe eller nere, varken det ena eller det andra och så vidare.
Eller så sade de att Allâh är överallt. På så sätt förkastade de hundratals bevis från Qur’ânen och Sunnah. ´Abdullâh bin
al-Mubârak sade:

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

Exempel på deras yttranden är att Allâh är varken uppe eller nere eller att Han är överallt. Därtill förnekar de Allâhs
höghet (som är en väldig egenskap) och förvränger texterna som har nämnt den. Så många de är i  Qur’ânen och
Sunnah!” (an-Naqd Manhadj Shar´î, sid. 512)
23 Hâshiyah ´alâ Sunan an-Nasâ'î (3/20-21).



Abûl-Fidâ' at-Tamîmî (d. 1248) sade:

”Till Ibn Taymiyyahs våghalsighet hör att han anammade efterapande Hashwiyyahs metodik. Dessa
Hashwiyyah  tillskrev  sig  själva  Imâm  Ahmads  förgreningsfrågor  och  deras  dogm  blev  så
småningom känd som ”Hanâbilahs dogm”, trots att deras imam har ingenting med dem att göra. Ibn
Taymiyyah anammade deras åsikt om att Allâhs tal består av bokstäver och röst. Han tenderade till
antropomorfism när han tolkade (الستواء) i Hans (ta´âlâ) ord:

ى  تىوى ش  اسن رن لىى النعى نس عى مى حن الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”24

som en verkligen resning i form av befästning och sittning25. Tillika tolkade han den kända hadîthen
om  nedstigningen  ordagrant  i  form  av  att  Allâh  (ta´âlâ)  stiger  ned  som  en  kropp  den  sista
tredjedelen av natten. Ibn Batûtah sade:

”En dag var jag i Damaskus och närvarade hos honom en fredag. Han stod på moskéns predikstol
och tillrättavisade människorna. Han sade bland annat: ”Allâh stiger ned till den nedersta himlen på
samma sätt som jag stiger ned nu” och gick nedför predikstolens trappor.”2627

al-Bâdjûrî (d. 1276) sade:

”Han är varken ovanför tronen eller under den, varken till höger om den eller till vänster om den
och så vidare. Inte heller är Han i en riktning. Alltså är Han varken uppe eller nere, till höger eller

24 20:5
25 Se  http://www.darulhadith.com/v2/category/tawhid/tawhid-ul-asma-was-sifat-allahs-namn-och-egenskaper/allahs-

hoghet/ibn-taymiyyah-om-allahs-hoghet/ 
26 ar-Rihlah (1/33).
27 al-Minah al-Ilâhiyyah fî Tams-idh-Dhalâlah al-Wahhâbiyyah, sid. 255

´Allâmah Muhammad Khalîl Harrâs (d. 1395 – rahimahullâh) sade:

”Ibn Taymiyyah sade:

”Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att hans Herre (subhânah) stiger ned varje natt till den
nedersta himlen, närmar Sig vallfärdarna på ´Arafah-dagen, talade med Mûsâ på den högra sidan av dalen ur ett träd,
som stod på välsignad mark, och reste Sig över himlen, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt
eller nödda och tvungna!”, så fordrar det inte att Hans nedstigning liknar den nedstigning som vi ser dessa skapelser
göra när de evakuerar en plats och ockuperar en annan. Inte ens en själs nedstigning och stigning fordrar det. Även
änglarna har samma slags stigning och nedstigning. Vad skall då sägas om skapelsernas Herre?”

Dock nämnde Ibn Batûtah al-Andalusî från sin resa:

”En dag var jag i Damaskus och närvarade hos honom en fredag. Han stod på moskéns predikstol och tillrättavisade
människorna. Han sade bland annat: ”Allâh stiger ned till den nedersta himlen på samma sätt som jag stiger ned nu”
och gick nedför predikstolens trappor. En av Mâlikiyyahs lärda vid namnet Ibn-uz-Zahrâ’ fördömde hans utlåtande
varpå åhörarna började misshandla den lärde med händer och sandaler så att han tappade sin turban.”

Ibn Taymiyyahs anhängare har talat om detta och avvisat det så mycket, att det onekligen framstår som en lögn, framför
allt sett till att det inte stämmer överens med vad som står i Ibn Taymiyyahs böcker.

Vissa  forskare  sade även att  Ibn  Taymiyyah var  fängslad när  Ibn Batûtah  kom till  Damaskus.  Utmed det  är  hela
historien påhittad från första början.” (Ibn Taymiyyah as-Salafî, sid. 159-160)

Se  http://www.darulhadith.com/v2/category/tawhid/tawhid-ul-asma-was-sifat-allahs-namn-och-egenskaper/allahs-
nedstigning/ibn-taymiyyah-om-allahs-nedstigning/ 

http://www.darulhadith.com/v2/category/tawhid/tawhid-ul-asma-was-sifat-allahs-namn-och-egenskaper/allahs-nedstigning/ibn-taymiyyah-om-allahs-nedstigning/
http://www.darulhadith.com/v2/category/tawhid/tawhid-ul-asma-was-sifat-allahs-namn-och-egenskaper/allahs-nedstigning/ibn-taymiyyah-om-allahs-nedstigning/
http://www.darulhadith.com/v2/category/tawhid/tawhid-ul-asma-was-sifat-allahs-namn-och-egenskaper/allahs-hoghet/ibn-taymiyyah-om-allahs-hoghet/
http://www.darulhadith.com/v2/category/tawhid/tawhid-ul-asma-was-sifat-allahs-namn-och-egenskaper/allahs-hoghet/ibn-taymiyyah-om-allahs-hoghet/


till vänster och så vidare. Inte heller är Han inkarnerad i en plats.”28

28 Tuhfat-ul-Murîd, sid. 163

Imâm ´Abdur-Rahmân bin Hasan Âlush-Shaykh (d. 1285 – rahimahullâh) sade:  

”Alla dessa verser är konkreta bevis för att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin skapelse, upprest över Sin tron, på ett sätt som
passar Hans majestät och utan föreställning. 

Ashâ´irah säger att Allâh är inte i någon av de sex riktningarna. Å ena sidan beskriver de Honom på ett icke-existerande
sätt, å andra sidan beskriver Han sig själv på ett existerande sätt som upprätthåller allting. 

Även hadîtherna bekräftar högheten och de är oerhört många. Exempelvis står det i hadîthen om exorcism:

”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.”

as-Sanûsî nämnde Ashâ´irahs dogm i sin bok ”al-Djawharah”. Merparten av den är de förnekande Djahmiyyahs dogm.
De har gjort om lite i den, men de är fortfarande Djahmiyyah.” (ad-Durar as-Saniyyah (3/223-224))


