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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



Imâm Muhammad bin Djarîr at-Tabarî (d. 310)

”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.”1

”Den mest korrekta förklaringen är att Han höjde och reste Sig över dem (عل عليهن و ارتفع), ordnade
dem med Sin styrka och skapade dem till sju himlar.”2

”Han (ta´âlâ) sade att er Herre som dyrkas av allting och som ingen annan får dyrkas än, är Han
som skapade de sju himlarna och de sju jordarna på sex dagar.  Han skapade dem ensam, utan
partner  eller  stödjare.  Därefter  reste  Han sig över  tronen alltmedan Han upprätthöll  skapelsens
ordning och bestämde för den det Han ville. Ingen kan motarbeta Hans bestämmelse. Ingen kan
kontra Hans upprätthållande.”3

”Det sägs att skapandet inleddes en söndag och avslutades en fredag:

ِش رش لرى الشعر ى عر ترور ثمم  اسش

”Därefter reste Han sig över tronen...”

Därefter besteg den Nåderike tronen och höjde Sig över den. Det sägs att det var en lördag.”4

”Han bevittnar er,  människor,  var ni  än är.  Han vet om er och era handlingar,  vad ni dagligen
bekymrar er om och er sista destination samtidigt som Han är ovanför Sin tron ovanför Sina sju
himlar.”5 

”Han reste Sig över Sin tron på den sjunde dagen, efter att Han hade skapat himlarna och jorden och
allt däremellan... Han (ta´âlâ) sade:

ونر دو ا ترعم م  نرة  مم هم أرلشفر سر ارم انر ِمقشدر م  كر جم إِلريشِه فِي يروش رم ِض ثمم  يرعش ررش اء إِلرى الش رر ِمنر الس مر رمش بمرم الش يمدر

”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.”6

Allâh (ta´âlâ) säger att det är Han som styr Sin skapelses ordning, från himlen till jorden. Därefter
stiger ordern upp till Honom.”7

”Det vill säga att Han är med dem med Sin kunskap medan Han är ovanför Sin tron... adh-Dhahhâk
som sade om:

انموا ا كر هممش أريشنر مر عر ثررر إِل  همور مر لر أركش لِكر ور نرى ِمن ذر لر أردش هممش ور اِدسم ة  إِل  همور سر سر مش لر خر هممش ور ابِعم ثرة  إِل  همور رر ى ثرلر ور ا يركمونم ِمن ن جش مر

”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.”

1 Sarîh-us-Sunnah, sid. 51 
2 Djâmi´-ul-Bayân (1/457).
3 Djâmi´-ul-Bayân (12/113-114).
4 Djâmi´-ul-Bayân (17/480-481).
5 Djâmi´-ul-Bayân (22/386).
6 32:5
7 Djâmi´-ul-Bayân (18/590-592).



”Han är ovanför tronen och Hans kunskap är överallt.”8

”Att Han är den Höge betyder att Han besitter höghet över allting, att Han är ovanför allting och att
allting är under Honom.

Den Store betyder den Väldige, att allting är mindre än Han och att inget är väldigare än Han.”9 

”Han säger att Hans tron var ovanför vattnet innan Han skapade himlarna, jorden och allt som finns
däremellan... al-Muthannâ berättade för mig: al-Hadjdjâdj berättade för oss: Hammâd berättade för
oss, från Ya´lâ bin ´Atâ', från Wakî´ bin Hudus, från sin farbror Abû Razîn al-´Uqaylî som sade:

”Allâhs  sändebud!  Vart  var  vår  Herre  innan  Han  skapade  himlarna  och  jorden?”  Han  sade:
”Ovanför molnen. Ovanför dem fanns luft och under dem fanns luft. Därefter skapade Han sin tron
ovanpå vattnet.”1011

”Det är Han som är Allâh ovanför himlarna och på jorden känner Han det ni hemlighåller lika väl
som det ni öppet visar. Inget är dolt för Honom12. Det är er Herre som förtjänar att lovas och dyrkas
uppriktigt. Det är Han som är beskriven på det här viset, inte de som vare sig klarar av att skada,
gagna, göra någonting eller ens skydda sig själva mot ont.”13

”Allâh säger att änglarna och anden, det vill säga Djibrîl, stiger upp till Honom, det vill säga till
Allâh (´azza wa djall). Pronomenet ”till honom” (إِلريشِه) syftar på Allâh14.”15  

”Jag tycker att den mest korrekta förståelsen i frågan är att Jag skall ta dig från jorden och ta upp
dig till Mig. Det finns nämligen många rapporteringar från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) om det. Han sade:

”´Îsâ bin Maryam kommer att stiga ned och döda ad-Dadjdjâl. Därefter kommer han att leva på
jorden  en  viss  tid  och  dö  varpå  muslimerna  ber  begravningsbönen  för  honom  och  begraver
honom.”16

”Det  betyder  att  Allâh lyfte  upp Messias  till  Sig.  Han sade  att  de varken dödade honom eller

8 Djâmi´-ul-Bayân (23/237).
9 Djâmi´-ul-Bayân (16/622).
10 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).

11 Djâmi´-ul-Bayân (12/330-332).
12 al-Baghawî sade:

”Muhammad bin Djarîr sade: ”Det vill säga att det är Han som är Allâh ovanför himlarna. På jorden känner Han det
ni hemlighåller lika väl som det ni öppet visar.” (Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/84))

ash-Shawkânî sade:

”Ibn Djarîr sade: ”Det är Han som är Allâh ovanför himlarna och på jorden känner Han det ni hemlighåller lika väl
som det ni öppet visar.” (Fath-ul-Qadîr (2/144))

13 Djâmi´-ul-Bayân (9/155).
14 ash-Shawkânî sade:

”En annan teori är att ängeln stiger upp till Allâh under en period som hade tagit 1000 år för någon annan att korsa.
Ty det råder 500 år mellan himlen och jorden. Tiden för en nedstigning från himlen till jorden och sedan tillbaka
från jorden till  himlen tar 1000 år.  Flera Qur'ân-tolkare valde denna åsikt, däribland Ibn Djarîr.” (Fath-ul-Qadîr
(4/353))

15 Djâmi´-ul-Bayân (23/251).
16 Djâmi´-ul-Bayân (5/450-451).



korsfäste honom. Istället tog Allâh upp honom till Sig och renade honom från dem som hädade
honom.”17

17 Djâmi´-ul-Bayân (7/662).



Imâm Abûl-Hasan ´Alî bin Ismâ´îl al-Ash´arî (d. 324)

Åsikter tillhörande dem som bekräftar en plats åt Honom:

1 – Vissa säger att Han är en kropp som saknar en kropps alla egenskaper. Han är nämligen varken
lång, bred eller djup. Han beskrivs inte med färg, smak, känsla eller någon annan språklig egenskap.
De säger att Han är varken i skapelsen eller ovanför tronen bortsett från att Han är ovanpå tronen
och skapelserna utan vidrörning samt med ett så litet avstånd mellan dem att Han precis är ovanpå
dem.

2 – Hishâm bin al-Hakâm säger att hans Herre är på en speciell plats, nämligen tronen. Han hävdar
att Allâh vidrör tronen och att den rymmer och begränsar Honom.

3 – Några av hans kollegor säger att Skaparen fyller tronen och rör vid den.

4 – Vissa som tillskriver sig Hadîth säger att tronen inte är fylld av Honom och att Han skall låta Sin
profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sitta med Honom på den.

5 – Ahl-us-Sunnah wal-Hadîth säger att Allâh är ingen kropp och att Han inte liknar något. De säger
att Han är ovanför tronen. Han (´azza wa djall) sade:

ى ترور ِش اسش رش لرى الشعر نم عر مر حش الر 

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”18 

Vi säger inget som Allâh inte har sagt. Vi säger att Han har rest Sig utan föreställning och att Han är
ett ljus, vilket Han (ta´âlâ) sade:

ِض ررش الش اِت ور اور مر م نمورم الس   ا 

”Allâh är himlarnas och jordens ljus.”19

Han har ett ansikte:

اِم رر كش ِ الش ِل ور لر بمكر ذمو الشجر هم رر جش يربشقرى ور لريشهرا فران  ور نش عر كملو مر

”Allt  på  jorden  skall  förgå;  men  din  Herres  ansikte  förblir  i  evighet  i  Sitt  majestät  och  Sin
härlighet.”20

Han har två händer:

لرقشتم بِيردري  ا خر در لِمر جم كر أرن ترسش نرعر ا مر مر

”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”21

Han har två ögon:

يمنِنرا ِري بِأرعش ترجش

18 20:5
19 24:35
20 55:26-27 
21 38:75 



”Och det rörde sig fram under Våra ögon.”22

Han och Hans änglar skall komma på Domedagen:

فااا فااا صر لركم صر الشمر بوكر ور اء رر جر  ور

”... och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”23

Han stiger ned till den nedersta himlen, vilket står i hadîthen. 

De säger endast det som de kan läsa i Qur'ânen eller Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) rapporteringar. 

6 – Mu´tazilah säger att Allâhs resning över tronen betyder erövring (استولى). 

7 – Somliga säger att resningen betyder sittning och fäste.24

22 54:14 
23 89:22
24 Maqâlât-ul-Islâmiyyîn (1/284-285). Hâfidh Ibn ´Asâkir (rahimahullâh) sade:

”Beträffande Shaykh Abûl-Hasans (rahimahullâh) böcker som han skrev fram till 320, så nämnde han de flesta
av dem i sin bok ”al-´Amad fîr-Ru'yah”...

Han sade:

”Jag  har  skrivit  en  bok  benämnd  ”Maqâlât-ul-Muslimîn”  som  tar  upp  muslimernas  alla  oenigheter  och
dogmer.”  (Tabyîn Kadhib-il-Muftarî fî mâ nusiba ilâl-Imâm Abîl-Hasan al-Ash´arî, sid. 96) 



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

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

لمواش اللشبراِب رم إِل  أموش ك  ا يرذ  مر بمنرا ور نش ِعنِد رر ن ا بِِه كمل  مم ونر فِي الشِعلشِم يرقمولمونر آمر اِسخم الر  م ور لرمم ترأشِويلرهم إِل  اا ا يرعش مر  ور

”Dess innersta mening känner ingen utom Allâh. - De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger:
”Vi tror på detta; allt är från vår Herre.” Men ingen ägnar eftertanke utom de som har förstånd.”25

ا لر يمِحيطمونر بِِه ِعلشما ور

”De kan inte omfatta Honom med kunskap.”26

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

يشِب ِمنمونر بِالشغر ت قِينر  ال ِذينر يمؤش يشبر فِيِه همداى لملشمم لِكر الشِكترابم لر رر  الم  ذر

”Alif Lâm Mîm. Denna Skrift - här råder inget tvivel - är en vägledning för de gudfruktiga, dem
som tror på det dolda.”27

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

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

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

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

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

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

Hanâbilah förnekar  inte  de egenskapsrelaterade beskeden,  vilket  Mu´attilah gör,  och inte  heller
liknar de dem, vilket Mushabbihah gör, och inte heller tolkar de dem, vilket Muta'awwilah gör.

25 3:7
26 20:110
27 2:1-3



Deras dogm är en sanning mellan två osanningar, en vägledning mellan två villfarelser.28 

28 Tabaqât-ul-Hanâbilah (3/389-390).



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

Resningen skall nämnas utan tolkning. Det handlar om Hans essens resning över tronen som inte är
i form av sittning eller vidrörning, vilket Mudjassimah och Karrâmiyyah säger, eller övermäktighet
och överlägsenhet,  vilket Ashâ´irah säger,  eller  erövring och dominans,  vilket Mu´tazilah säger.
Föreskriften  har  ju  inte  nämnt  det.  Inte  heller  har  något  sådant  rapporterats  från  följeslagarna,
efterföljarna eller Salaf bland Ahl-ul-Hadîth och andra. Det enda som rapporteras från dem är att de
sade det som står.29 

29 al-Ghunyah (1/73).



Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Efter att Djahmiyyah, som förövrigt dementerar Allâhs distansering från och höghet över skapelsen,
hade dykt upp delades människorna upp i fyra åsikter:

1 – Salaf och imamerna sade att Allâh är ovanför Sina himlar, upprest över Sin tron och distanserad
från Sin skapelse, vilket bevisas i Qur'ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet.

2  –  Förnekande  Djahmiyyah  sade  att  Allâh  är  vare  sig  innanför  skapelsen,  utanför  skapelsen,
distanserad från skapelsen eller blandad med den. De kombinerar två motsägelser. Allt existerande
måste vara antingen det ena eller det andra. Denna åsikt delar de flesta Mu´tazilah och de som följer
dem.

3 – Panteistiska Djahmiyyah sade att Allâh är överallt med Sin essens. Det säger anhängarna till
Hasan an-Nadjdjâr och andra Djahmiyyah.

4 – Andra sade att Allâh är ovanför Sin skapelse med Sin essens och likaså överallt.  Det säger
somliga skolastiker och Sûfiyyah som Abû Mu´âdh och hans jämlikar.30

30 Madjmû´-ul-Fatâwâ (2/297-298).



Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

När Djahmiyyah sade att resningen är en metafor, sade Ahl-us-Sunnah uttryckligt att Han är upprest
över tronen med Sin essens. De flesta som uttryckte sig så var Mâlikiyyahs imamer. Imâm Ibn Abî
Zayd uttryckte sig  så  tre  gånger  i  sina böcker.  Den kändaste  är ”ar-Risâlah” samt ”Djâmi´-un-
Nawâdir” och ”Kitâb-ul-Âdâb”. Den som vill läsa det får referera till hans böcker. al-Qâdhî ´Abdul-
Wahhâb uttryckte sig också på det viset och sade:

”Han är upprest över tronen med Sin essens.”

al-Qâdhî Abû Bakr al-Bâqilânî, som även han var Mâlikî, likaså. al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb citerade
honom, vilket Abû ´Abdillâh nämnde konkret i sin bok ”al-Asnâ fî Sharh Asmâ'illâh al-Husnâ”.
Han sade:

”Den sjätte åsikten är den som at-Tabarî, Ibn Abî Zayd, al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb och grupper av
lärda inom Hadîth och Fiqh har. Det är också vad som framgår i vissa böcker skrivna av al-Qâdhî
Abû  Bakr  (al-Bâqilânî)  och  Abûl-Hasan.  al-Qâdhî  ´Abdul-Wahhâb  citerade  honom  ordagrant,
nämligen att Allâh (subhânah) är upprest över tronen med Sin essens. På vissa platser har de även
lagt dit ”ovanför Sin tron”. al-Qâdhî Abû Bakr sade:

”Det är den korrekta åsikten som jag anammar, men utan begränsning, befästning av en plats och
vidrörning.”

Detta sade al-Qâdhî Abû Bakr i sin bok ”Tamhîd-ul-Awâ'il”. Detsamma sade Abû Bakr bin Fawrak i
sin bok ”Sharh Awâ'il-id-Adillah”. Den åsikten delar även Ibn ´Abdil-Barr, at-Talamankî och andra
från Andalusien samt al-Khattâbî i boken ”Shi´âr-ud-Dîn”.3132

31 al-Asnâ fî Sharh Asmâ'illâh al-Husnâ (2/123).
32Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah (2/133) med Imâm Muhammad bin Muhammad bin al-Mawsilîs förkortning. 



Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Exempel på innovationer är de som hittades på av Mu´tazilah och deras anhängare när de började
tala om Allâhs (ta´âlâ) essens och egenskaper utmed rationalism. Det är farligare än tal om ödet
därför  att  tal  om  ödet  handlar  om Hans  handlingar  medan  detta  är  tal  om  Hans  essens  och
egenskaper. 

Dessa människor har delats upp i två grupper:

1 – En som avfärdar mycket av det som nämns i Qur'ânen och Sunnah. Deras argument är att de
anser att de liknar skapelsens egenskaper. Exempelvis säger Mu´tazilah:

”Om Han hade beskådats, skulle Han ha varit en kropp. Man kan bara bli sedd om man är i en
riktning.”

De säger också:

”Om Han hade talat ett hörbart tal skulle Han ha varit en kropp.”

De fick medhåll av dem som avfärdar resningen. De avfärdade den eftersom de anser att den fordrar
liknelse. Detta är alltså Mu´tazilahs och Djahmiyyahs metodik.

Salaf var enade om att dessa människor var innovatörer och vilsna. Många senare individer som
tillskriver sig Sunnah och Hadîth har anammat flera av dessa människors metodiker. 

2 – En som bekräftar allt det utmed grundlös rationalism. Deras åsikter är avvisade. Den metodiken
hade bland andra Muqâtil bin Sulaymân och hans anhängare som Nûh bin Abî Maryam och vissa
Muhaddithûn, såväl tidigare som senare. Den inriktningen har även Karrâmiyyah. Vissa av dem
bekräftade  en  kropp  till  dessa  egenskaper,  antingen  sett  till  formuleringen  eller  också  sett  till
betydelsen.  Andra fastställde egenskaper  åt  Allâh som vare sig nämns i  Qur'ânen eller  Sunnah,
liksom rörelse. Salaf fördömde Muqâtils dogm när han avvisade Djahm med hjälp av rationalistiska
bevisningar. De förtalade honom strävt och vissa ansåg det till och med vara tillåtet att döda honom.
En av dem som ansåg det var Makkî bin Ibrâhîm, al-Bukhârîs och andras lärare.

Det  korrekta  är  Salafs  metodik  som  gick  ut  på  att  föra  vidare  verserna  och  hadîtherna  om
egenskaperna ordagrant  utan tolkning,  föreställning,  jämförelse,  fördjupning i  betydelserna eller
analogier.  Det  är  inte  autentiskt  att  någon  av  dem,  framför  allt  inte  Imâm  Ahmad,  tyckte
annorlunda.33 

33 Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 54-56



Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1260)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

ِش رش لرى الشعر ى عر ترور ضر فِي ِست ِة أري ام  ثمم  اسش الررش اِت ور اور مر لرقر الس  م ال ِذي خر مم اا ب كم إِن  رر

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar och därefter reste Sig
över tronen.”34

De lärda har fjorton åsikter om dess betydelse. Den korrekta åsikten är Salafs metodik som säger att
Han (subhânah) reste Sig över den utan att man föreställer sig det samt att det är på ett sätt som
ankommer Honom och inte på ett sätt som inte går att beskriva Honom med.35

34 7:54 
35 Fath-ul-Qadîr (2/240).



Imâm Mar´î bin Yûsuf al-Karmî (d. 1033)

Den artonde åsikten är den som at-Tabarî, Ibn Abî Zayd, al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb, grupper av lärda
inom Hadîth och Fiqh,  Ibn ´Abdil-Barr,  al-Qâdhî  Abû Bakr bin al-´Arabî  och Ibn Fawrak har,
nämligen att Allâh (subhânah) är upprest över tronen med Sin essens. På vissa platser har de även
lagt dit ”ovanför Sin tron”. al-Qâdhî Abû Bakr (al-Bâqilânî) sade:

”Det är den korrekta åsikten som jag anammar, men utan begränsning, befästning av en plats och
vidrörning.”36

Ibn Taymiyyah sade:

”På ett sätt som Hans egenskaper tillkommer Honom (subhânah).”37

al-Qurtubî sade:

”Dessa fyra sistnämnda teorier – om Allâhs resning över tronen – nämnde inte al-Murâdî. Åsikten
som verkar starkast, även om jag själv varken har den eller väljer den, är den uppenbara skildringen
i Qur’ân-verserna och hadîtherna om att Allâh (subhânah) är ovanför Sin tron, liksom Han har sagt
det i Sin skrift och via Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan föreställning, och att Han är
frånskild  från  alla  Sina  skapelser.  Detta  är  i  stort  Salafs  lära,  vilket  pålitliga  återberättare  har
rapporterat från dem.”38

Konstigt gjort av al-Qurtubî som sade:

”Åsikten som verkar starkast, även om jag själv varken har den eller väljer den...”

Förmodligen fruktade han de avundsjukas förvrängning varvid han avfärdade deras vanföreställning
på det viset.39

36 al-Qurtubî sade:

”Den sjätte åsikten är den som at-Tabarî, Ibn Abî Zayd, al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb och grupper av lärda inom Hadîth
och Fiqh har. Det är också vad som framgår i vissa böcker skrivna av al-Qâdhî Abû Bakr (al-Bâqilânî) och Abûl-
Hasan. al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb citerade honom ordagrant, nämligen att Allâh (subhânah) är upprest över tronen
med Sin essens. På vissa platser har de även lagt dit ”ovanför Sin tron”. al-Qâdhî Abû Bakr sade:

”Det är den korrekta åsikten som jag anammar, men utan begränsning, befästning av en plats och vidrörning.”

Detta sade al-Qâdhî Abû Bakr i sin bok ”Tamhîd-ul-Awâ'il”. Detsamma sade Abû Bakr bin Fawrak i sin bok ”Sharh
Awâ'il-id-Adillah”.  Den  åsikten  delar  även  Ibn  ´Abdil-Barr,  at-Talamankî  och  andra  från  Andalusien  samt  al-
Khattâbî i boken ”Shi´âr-ud-Dîn”.” (al-Asnâ fî Sharh Asmâ'illâh al-Husnâ (2/123))

37 Madjmû´-ul-Fatâwâ (5/27).
38 al-Asnâ fî Sharh Asmâ'illâh al-Husnâ (2/132).
39 Aqâwîl-uth-Thiqât, sid. 130-132



´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Yahyâ al-Mu´allimî (d. 1386) 

Via al-Ash´arîs ord, och likaså andras ord, vet man att samfundet var enat om var Allâhs är. Salaf
bekräftade  Allâhs  höghet  medan Djahmiyyah sade  att  Han är  överallt.  Därefter  har  Salafiyyûn
vidhållit Salafs dogm. De fick medhåll överlag av grupper som har dött ut med tiden. 

De tillgjorda delades in i två läger:

1 – En grupp hävdar att den följer Salaf.

2 – En grupp associerar sig med Djahmiyyah. 

Båda grupperna är enade om att dementera var Allâh är. Den första gruppen tycks bekräfta högheten
men tolkar den som immateriell. Den andra gruppen säger att Han (ta´âlâ) är överallt och tolkar
högheten som kunskap och förmåga. Deras agenda är att manipulera och bana vägen för tolkning av
de omnämnda bevisen och uttalandena. 

Hur som helst är al-Ash´arîs ord ett konkret bevis för att Han ansåg att Allâh är ovanför skapelsen
med Sin essens.40

40 al-Qâ'id ilâ Tashîh-il-´Aqâ'id, sid. 182-187



Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

De som förnekar Allâhs höghet med Hans essens delas upp i två grupper:

1 – De som säger att Allâh är överallt med Sin essens. Det råder inga tvivel om att denna åsikt är en
villfarelse som fordrar otro.

2  –  De som säger  att  Allâh  är  varken uppe,  nere,  till  höger,  till  vänster,  sammanbunden med
skapelsen eller  åtskild  från skapelsen.  Denna åsikt  förnekar  Allâhs  existens  helt  och hållet  och
skydd sökes hos Allâh. Således sade vissa lärda:

”Om man hade bett oss beskriva något som inte existerar, skulle vi inte ha klarat av att göra det
bättre än med denna beskrivning.”

De flydde från något som bevisas av texterna, intellektet och den naturliga läggningen till något
som förnekas av texterna, intellektet och den naturliga läggningen.41

41 al-Qawl al-Mufîd (2/540).



´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh ar-Râdjihî

De som förnekar Allâhs höghet och egenskaper, och som författaren kommer att diskutera, är:

1 – Djahmiyyah, anhängarna till al-Djahm bin Safwân.

2 – Mu´tazilah, anhängarna till Wâsil bin ´Atâ' och ´Amr bin ´Ubayd.

3 – Ashâ´irah.

Alla dessa förnekar högheten. 

Ashâ´irah bekräftar sju egenskaper varav högheten inte är bland dem. De bekräftar:

1 – Livet.

2 – Talet.

3 – Synen.

4 – Hörseln.

5 – Förmågan.

6 – Kunskapen.

7 – Viljan.

Högheten är som sagt inte bland dem. Dock bekräftade de äldre Ashâ´irah, däribland Abûl-Hasan
al-Ash´arî och Ibn Kullâb, högheten. De senare Ashâ´irah har med tiden slutit sig till Djahmiyyah.
De består av två grupper:

1 – En grupp säger att Han är överallt inklusive fåglarnas och rovdjurens magar.

2 – En grupp avfärdar två motsatser och säger att Han är varken innanför skapelsen eller utanför
skapelsen, uppe eller nere.42

42 at-Ta´lîqât al-Îdhâhiyyah ´alâl-Qâ´idah al-Marrâkushiyyah, sid. 49


