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 بسم ا الرحمن الرحيم

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

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

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



Ibn Khuzaymah

Imâm Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah (d. 311)

Ibn Khuzaymah sade:

”Kapitel 27: Vår Herres, den Höges, den Högstes, resning

Han gör det Han vill ovanför Sin tron. Han är ovanför den och ovanför allting annat. Han (djalla wa
´alâ) sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

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.”2

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.”3

اء لصى ال مص هص عص شص ر  انص عص كص تمةي أصيمام  وص ضص فيي سي الصر  اتي وص اوص لصق السممص هصوص المذيي خص وص

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och Hans tron var över vattnet.”4

Vi tror på vår Herres (djalla wa ´alâ) ord om att vår Skapare har rest Sig över Sin tron. Vi ändrar
inte på Allâhs ord och inte heller säger vi något annat än det som har sagts till oss. Det gör Mu
´attilah och Djahmiyyah som säger att Han erövrade tronen, inte att Han reste Sig över den. På så
sätt ändrade de Allâhs ord. Så gjorde även judarna när det sades till dem att säga:

طمة   حي

”Befria oss från bördan av vår synd!”5

Istället sade de:

 حنطة

”Vete.”

Djahmiyyah gör alltså liknande.”6

Ibn Khuzaymah sade:

1 20:5
2 7:54
3 57:4
4 11:7
5 2:58
6 Kitâb-ut-Tawhîd (1/231-233).



”Bahr bin Nasr bin Sâbiq al-Khawlânî berättade för oss: Asad (bin Mûsâ) berättade för oss: ´Abdur-
Rahmân bin Abîz-Zinâd berättade för oss, från sin fader, från al-A´radj, från Abû Hurayrah (radhiya
Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Efter  att  Allâh (´azza wa djall)  hade förutbestämt skapelsen,  skrev Han i  en bok som är  med
Honom ovanför Hans tron: ”Min barmhärtighet har övervunnit Min vrede.”7

Jag har skrivit ned den här hadîthens olika vägar i en annan bok. Hadîthen bevisar att vår Herre
(djalla wa ´alâ) är ovanför Sin tron där även Hans skrift ”Min barmhärtighet har övervunnit Min
vrede” är.”8

Ibn Khuzaymah sade:

”Kapitel 28: Allâh (´azza wa djall) är ovanför himlen

Det har Han berättat för oss i Sin skrift och via Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är
också förstått av muslimernas lärda och olärda, fria och slavar, män och kvinnor, vuxna och barn.
Var och en som tillber Allâh (´azza wa djall) tittar upp mot himlen och sträcker ut sina händer upp
mot Allâh, inte nedåt.

I det föregående kapitlet nämnde vi vår Herres resning över tronen. Lyssna nu vad jag skall läsa upp
för er ur vår Herres skrift. Däri står det konkret att vår Herre är ovanför himlen och inte längst ned
på jorden, vilket förnekande Djahmiyyah påstår. Han är alltså ovanför himlen. Må Allâh förbanna
dem om och om igen. 

Allâh (ta´âlâ) sade:

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

”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?”9

Kloka människor! Lär oss inte Skaparen av himlarna, jorden och allt däremellan, i dessa två verser
att Han är 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 förhöjer dem.”10

Kloka människor! Begriper vi inte att Herren är ovanför personen som säger det goda ordet varpå
det stiger upp till Allâh, och inte som förnekande Djahmiyyah säger, nämligen att det sjunker ned
till Honom liksom det stiger upp till Honom?

Studenter! Har ni inte hört Honom (tabârak wa ta´âlâ) säga till ´Îsâ bin Maryam:

افيعصكص إيلصيم رص فهيكص وص تصوص يسصى إينهي مص  يصا عي

7 al-Bukhârî (3194), Muslim (2751), Ahmad (2/466) m fl. 
8 Kitâb-ut-Tawhîd (1/241-242).
9 67:16-17 
10 35:10 



”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”11?

Det upphöjda går nedifrån uppåt, inte uppifrån nedåt. 

Allâh (´azza wa djall) sade:

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.”12

Det är omöjligt att man stiger upp från jordens yta ned till underjorden eller från en låg plats till en
än lägre plats. Enligt arabiskan som vi har tilltalats på sker upphöjningen från en lägre plats till en
högre plats. 

Har ni inte hört vår Skapare (djalla wa ´alâ) beskriva Sig själv med:

هي بصادي قص عي هصوص ال قصاهيرص فصو   وص

”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”13?

Begrips det inte att Allâh är ovanför Sina slavar bland djinner, människor och änglar som lever i
himlarna? 

ونص رص مص ا يصؤ  لصونص مص يصف عص قيهيم  وص ن فصو  بمهصم مه افصونص رص ونص  يصخص بيرص تصك  هصم  لص يصس  ةص وص ال مصلئيكص آبمة  وص ن دص ضي مي ا فيي الصر  مص اتي وص اوص ا فيي السممص دص مص جص ي يصس  لي  وص

”Allt i himlarna och på jorden faller ned inför Allâh i tillbedjan, djuren, men också änglarna som är
utan högmod; de fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”14

I den här versen lär oss den Majestätiske (djalla wa ´alâ) att Han är ovanför Sina änglar och allt som
är i himlarna och på jorden. Dessutom lär Han oss att de fruktar sin Herre ovanför dem. Mu´attilah
hävdar att deras gudom är under änglarna. 

Har ni inte hört vår Herre säga:

ونص دو 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.”15?

Är det  inte  känt från arabiskan att  ordningen från himlen till  jorden styrs av Ordnaren som är
ovanför himlen och inte på jorden? Enligt arabiskan är det också välkänt att det som stiger upp
beger sig uppåt. Allâh (ta´âlâ) sade:

نصة  ينص أصل فص سص سي م  هص خص ارص ق دص انص مي م  كص وحص إيلصي هي فيي يصو  الرو ةص وص ئيكص لص جص ال مص رص اريجي  تصع  عص ي ال مص ي ذي نص ام مه

”...  från  Allâh  till  vilken  många  vägar  leder  upp.  Till  Honom stiger  änglarna  och  den  heliga

11 3:55
12 4:158 
13 6:61
14 16:49-50
15 32:5



ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.”16

Det som stiger upp går nedifrån uppåt och inte uppifrån nedåt. Förstå arabiskan och förfela inte. 

Han (djalla wa ´alâ) sade:

لصى صع  بهكص ال  مص رص بهحي اس  سص

”Förklara din Herres, den Högstes, namn vara fritt från brister!”17

Enligt språket är den Högste högre än allting annat och ovanför allting annat.  Allâh har i flera
sammanhang sagt att Han är den Höge och den Väldige. 

Kloka människor! Är inte den Höge högst uppe och inte högst uppe, längst nere, i mitten, med allt
och överallt på jorden, i himlarna och i djurmagarna, vilket förnekande Djahmiyyah säger? Om de
bara hade funderat på en enda vers tillsammans med Allâhs vägledning, skulle de insett att de är
ignoranter som inte förstår vad de säger.”18

Ibn Khuzaymah sade:

”Kloka människor! Lyssna på ett annat bevis ur Qur'ânen för att Allâh (djalla wa ´alâ) är ovanför
himlen. Trots Faraos otro och tyranni lärde Mûsâ (´alayhis-salâm) honom det. Det är som att han
visste att människans Skapare är ovanför himlen. Hör du inte Allâh berätta:

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

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig
underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”19?

Farao krävde ett torn för att komma upp till Mûsâs gud. Faraos ord:

باا  اذي صظصنوهص كص إينهي لص وص

”Men jag tror bestämt att han ljuger.”

bevisar att Mûsâ (´alayhis-salâm) hade lärt Farao att hans Herre (djalla wa ´alâ) är i höjden och
uppe. Jag tror att Farao sade sådär bara för att förvilla sitt folk. Han (djalla wa ´alâ) berättade för
oss:

ا لصو ا عص ا وص هصم  ظصل ما تصي قصنصت هصا أصنفصسص اس  دصوا بيهصا وص حص جص  وص

”Och i sin ondska och sitt högmod förnekade de [tecknen], trots att de i sitt innersta var övertygade
om deras äkthet.”20

Allâh  (ta´âlâ)  berättar  alltså  att  det  här  folket  förnekade  muntligt  det  som  deras  hjärtan  var
övertygade om. Det kan liknas vid att Farao sade:

باا  اذي صظصنوهص كص إينهي لص وص
16 70:3-4
17 87:1
18 Kitâb-ut-Tawhîd (1/254-257).
19 40:36-37 
20 27:14



”Men jag tror bestämt att han ljuger.”

medan han visste att profeten som Allâh hade talat med var sanningsenlig och ingen lögnare. Allâh
vet bättre om Faraos hjärta var övertygat utmed min tolkning eller om han verkligen beljög honom. 

När Ibrâhîm (´alayhis-salâm) i begynnelsen började begrunda stjärnan, månen och solen, visste han
att hans Herre var upphöjd och ovanför skapelsen. Hör du inte honom säga:

بهي ا رص  هصذص

”Detta är min Herre!”21?

Han letade inte efter sin Herre därnere. Han letade efter Honom däruppe, ty han var övertygad om
att hans Herre var ovanför himlen och inte på jorden.”22

Ibn Khuzaymah sade:

”Jag har  skrivit  ned  hadîtherna  kring himmelsfärden i  en  annan bok.  al-Burâq fördes  fram till
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid han sade:

”Jag sattes på det och begav mig iväg till dess att vi kom upp till den nedersta himlen...”

I den hadîthen finns ett klart bevis för att profeten togs upp till den sjunde himlen varefter Allâh
ålade honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bönen, vilket nämns i hadîtherna. Alla de hadîther
bevisar  att  Skaparen  och Bildaren  är  ovanför  Sina  sju  himlar,  och  inte  som Mu´attilah  påstår,
nämligen att Han är med dem i deras hem och toaletter samt upprest över Sin tron.”23

Ibn Khuzaymah sade:

”Kapitel 30: Det hör till tron att bekräfta Allâhs (´azza wa djall) höghet över himlen

Abû Hâshim Ziyâd bin Ayyûb berättade för oss: Mubashshir (bin Ismâ´îl al-Halabî) berättade för
oss, från al-Awzâ´î, från Yahyâ bin Abî Kathîr: Hilâl bin Abî Maymûnah berättade för mig: ´Atâ' bin
Yasâr berättade för mig: Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî berättade för mig:

”Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom en varg
och tog ett  lamm från henne.  Jag är ju en vanlig människa och blir  arg precis som alla  andra
människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll. Därefter gick jag till Allâhs sändebud.
Jag såg väldigt allvarligt på det varpå jag sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag inte frige henne?” Han
sade: ”Hämta henne till mig istället.” Hon fördes fram till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) varvid han sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han
frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”2425

21 6:78
22 Kitâb-ut-Tawhîd (1/263-264).
23 Kitâb-ut-Tawhîd (1/272-273).
24 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). 
25 Kitâb-ut-Tawhîd (1/278-280).



al-Khallâl

Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

Djahmiyyahs, Allâhs fienders, dogm:

1776 – Ahmad bin Muhammad bin ´Abdillâh bin Sadaqah berättade för oss: Bishr bin Khâlid al-
´Askarî berättade för mig: Yahyâ bin Âdam berättade för oss: Abû Bakr bin Abî ´Ayyâsh sade till
mig:

”Djahmiyyah försöker säga att ingenting finns ovanför himlen.”

1781 – ´Abdullâh bin Ahmad underrättade oss: ´Alî bin Muslim berättade för mig: Sulaymân bin
Harb berättade för oss: Jag hörde Hammâd bin Zayd nämna Djahmiyyah och säga:

”De försöker säga att ingenting finns ovanför himlen.”26

al-Khallâl sade:

”308 – Abû Bakr sade: Muhammad bin Ishâq nämnde från ´Alî bin Mas´adah: Yahyâ bin Kathîr
berättade för oss: Salm bin Dja´far al-Bakrâwî berättade för oss, från al-Djurayrî,  från Sayf as-
Sadûsî, från ´Abdullâh bin Salâm som sade:

”På Domedagen skall den Allsmäktige stiga nedför Sin tron och Hans fötter skall vara på fotpallen.
Er profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att föras fram varpå Han sätter honom framför
Sig på fotpallen.” 

Jag sade: ”Abû Mas´ûd! På fotpallen? Alltså är han med Honom?” Han svarade: ”Ja. Ve er! Det
finns ingen hadîth i världen som jag älskar som denna.”

309 – Abû Bakr berättade för oss: Muhammad bin Yûnus al-Basrî skrev till oss: Yahyâ bin Kathîr
Abû Ghassân al-´Anbarî berättade för oss: Salm bin Dja´far berättade för oss, från al-Djurayrî, från
Sayf as-Sadûsî som berättade för mig, från ´Abdullâh bin Salâm som sade: 

”På Domedagen skall den Allsmäktige stiga nedför Sin tron och Hans fötter skall vara på fotpallen.
Han kommer att sätta Muhammad på fotpallen.”

Jag sade till al-Djurayrî:

”Abû Mas´ûd! Skall Han sätta honom på fotpallen?” Han svarade: ”Ja. Han kommer att sätta honom
vid Sig på tronen.”

310 – Abû Bakr berättade för oss: Muhammad bin ´Umar al-Massîsî berättade för oss: Muhammad
bin Fudhayl berättade för oss, från Layth, från Mudjâhid som sade om Allâhs (´azza wa djall) ord:

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

”Helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en berömvärd plats.”27

”Han kommer att sätta honom vid Sig på tronen.”

26 as-Sunnah (1776-1781).
27 17:79



Han sade:

”Den som förkastar ´Abdullâh bin Salâms och Mudjâhids respektive hadîther om den Berömvärda
platsen har nedvärderat profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och förkastat hans dygd. Enligt oss
är han innovatör.”

311 – Abû Bakr berättade för oss: Abûl-Fadhl ´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: Jag
hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga:

”Dessa hadîther är tvivelsutan sanna. Pålitliga återberättare har framfört dem från varandra till dess
att de har nått oss. Vi bekräftar dem och tror på dem som de har kommit.”

Abûl-Fadhl sade:

”Vi  säger  om  dessa  hadîther  det  som  Ahmad  bin  Hanbal  sade.  Vi  följer  honom  och  hans
rapporteringar i sakfrågan.”

313  –  Abû  Bakr  berättade  för  oss:  al-Fadhl  bin  Sulaymân  berättade  för  oss:  al-Haytham  bin
Khâridjah berättade för oss: al-Walîd bin Muslim berättade för oss:

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

314 – Abû Bakr berättade för oss: 

”Jag frågade al-Hasan bin al-Fadhl om Mudjâhids hadîth:

”Han kommer att sätta honom på tronen.”

varpå han svarade: ”Hârûn bin Ma´rûf och ´Uthmân berättade för oss, från Ibn Fudhayl, från Layth,
från Mudjâhid som sade om:

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

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

”Han kommer att sätta honom på tronen.”

Han sade: 

”Den  som  avfärdar  dessa  hadîther  är  en  vilsen  innovatör.  Vi  såg  ingen  avfärda  dem  frånsett
människor med prövade hjärtan. De skall bojkottas och det skall inte talas till dem.”28

28 as-Sunnah (1/257-259).



Ibn-ul-Mundhir

Imâm Abû Bakr Muhammad bin al-Mundhir an-Naysâbûrî (d. 318)

Allâh (´azza wa djall) sade:

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.”29 

´Alî bin al-Mubârak berättade för oss: Zayd berättade för oss: Ibn Thawr, från Ibn Djuraydj som
sade:

”Han tog upp honom till Sig, kallade honom till Sig och renade honom från de otrogna.”

Zakariyyâ berättade för oss: ´Amr berättade för oss: Ziyâd berättade för oss, från Muhammad bin
Ishâq som sade:

”Det vill säga, Jag skall ta tag i dig och lyfta upp dig till Mig.”

Zakariyyâ  berättade  för  oss:  Muhammad  bin  Yahyâ  berättade  för  oss:  Muhammad  bin  Yûsuf
berättade för oss: Muhriz berättade för oss: Jag frågade al-Hasan om Allâhs (´azza wa djall) ord:

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.”

Han  svarade:  ”´Îsâ  är  upphöjd  hos  Herren  (tabârak  wa  ta´âlâ)  och  skall  stiga  ned  innan
Domedagen.”30

29 3:55
30 Tafsîr-ul-Qur'ân, sid. 223-224



at-Tahâwî

Imâm Ahmad bin Muhammad at-Tahâwî (d. 321)

Detta  är  ett  klargörande  av  Ahl-us-Sunnah  wal-Djamâ´ahs  dogm enligt  religionens  lärda  Abû
Hanîfah an-Nu´mân bin Thâbit al-Kûfî, Abû Yûsuf Ya´qûb bin Ibrâhîm al-Ansârî och Abû ´Abdillâh
Muhammad bin al-Hasan ash-Shaybânî och deras tro inom religionens fundament som de dyrkade
skapelsernas Herre med – må Allâh vara nöjd med dem...31

Tronen och fotpallen är sanna.  Dock är Han inte i  behov av tronen eller  någonting annat.  Han
omfattar allting och Han är ovanför det. Han har inte låtit Sin skapelse omfatta Honom.32

31 at-Tahâwiyyah, sid. 20
32 at-Tahâwiyyah, sid. 47 



 al-Ash´arî

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

al-Ash´arî sade:

”Om en person undrar vad vi säger om resningen, säger vi att Allâh (´azza wa djall) är upprest över
Sin tron. Han sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”33 

Konungen (´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.”34 

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.”35

ونص دو 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.”36

Han (ta´âlâ) berättade att Farao sade till Hâmân:

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

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig 
underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”37

Sålunda beljög Farao Allâhs profet Mûsâ (´alayhis-salâm) då han hade sagt att Allâh (´azza wa
djall) är ovanför himlarna. Han (´azza wa djall) sade: 

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

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”38 

Tronen är ovanför himlarna. I och med att tronen är ovanför himlarna sade Han:

اء نتصم ممن فيي السممص أصأصمي

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen...”
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Ty Han är upprest över tronen som är ovanför himlarna.  Allt som är i  skyn kallas för himmel.
Tronen är högre upp än himlarna. När Han säger:

اء نتصم ممن فيي السممص أصأصمي

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

syftar Han inte på alla himlar utan på tronen som är ovanför himlarna. Ser du inte att Allâh (´azza
wa djall) nämnde himlarna och sade:

ا رص فييهينم نصورا لص ال قصمص عص جص  وص

”... och satt ibland dem månen [som lyser med lånat] ljus...”39

Han menade dock inte att månen lyser upp alla himlar eller att den är i alla himlar.

Vi har sett hur alla muslimer lyfter upp händerna mot himlen när de ber. Detta för att Allâh (´azza
wa djall) är upprest över tronen som är ovanför himlarna. Om inte Allâh (´azza wa djall) hade varit
ovanför tronen skulle de inte lyft upp händerna mot den, liksom de inte riktar händerna ned mot
marken när de ber.

Djahmiyyah, Mu´tazilah och Harûriyyah säger att betydelsen av Allâhs (´azza wa djall) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”40 

är att Han har tagit makten och behärskat den och att Allâh (´azza wa djall) är överallt. De förnekar
att Allâh (´azza wa djall) är ovanför tronen, vilket Ahl-ul-Haqq säger. De menar att resningen är
förmåga. 

Om det hade varit som de säger skulle det inte ha funnits någon skillnad mellan tronen och den
sjunde jorden, ty Allâh har allting i Sin makt. Allâh (subhânah) har jordarna, palmgårdarna och
resten av universumet i Sin makt. 

Om Allâhs resning över tronen hade betytt erövring – Han har ju allt i Sin makt i alla fall – skulle
Hans resning ha varit över tronen, himlen, jorden, palmgårdarna, orenheterna och personerna, ty
Han har ju allting i Sin makt. Om Han har allting i Sin makt är det inte tillåtet för någon muslim att
säga att Allâh (´azza wa djall) har rest Sig över palmgårdarna och toaletterna. Fjärran är Allâh från
något sådant. Det hade alltså inte varit tillåtet att särskilja tronen med resning eftersom Allâh har allt
i Sin makt. Därför är resningen begränsad vid tronen och ingenting annat. 

Mu´tazilah, Harûriyyah och Djahmiyyah hävdar att Allâh (´azza wa djall) är överallt. Det fordrar att
Han befann Sig i Maryams mage och att Han är i palmgårdarna och toaletterna. Ett sådant tänk går
emot religionen. Fjärran är Allâh från vad de säger! 

Det skall sägas till dem, att om Han inte är upprest över tronen i den bemärkelsen som är specifik
för tronen, vilket de lärda och återberättarna har sagt, så är Allâh (´azza wa djall) överallt. I så fall är
Han under jorden som täcks av himlen. Om Han är under jorden och jorden är över Honom och
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himlen är över jorden, fordras det att ni säger att Allâh är därnere och att allt annat är ovanför
Honom samt att Han är däruppe och att allt annat är under Honom. Med det sagt är Han under det
som är över Honom och över det som är under Honom. Det är  omöjligt  och motsägelsefullt  –
fjärran är Allâh från deras lögner!

Ett  annat  bevis  som understryker  Allâhs  resning  över  tronen  och  ingenting  annat  är  allt  som
återberättarna har framfört från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). 

´Affân rapporterade från Hammâd bin Salamah: ´Amr bin Dînâr berättade för oss, från Nâfi´ bin
Djubayr, från sin fader, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Varje natt stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen:
”Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att
Jag må förlåta honom?”41

´Abdullâh bin Bakr sade: Hishâm bin ´Abdillâh berättade för oss, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från
Abû Dja´far som berättade att han hörde Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berätta att Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh  (tabârak  wa  ta´âlâ)  stiger  ned  när  en  tredjedel  av  natten  återstår  och  säger  fram  till
gryningen: ”Vem är det som tillber Mig så att Jag må bönhöra honom? Vem är det som ber om att få
en  besvärlighet  avvärjd  så  att  Jag  må  avvärja  den  från  honom? Vem är  det  som ber  Mig om
uppehälle så att Jag må förse honom med uppehälle?”42

´Abdullâh bin Bakr as-Sahmî sade: Hishâm bin ´Abdillâh berättade för oss, från Yahyâ bin Abî
Kathîr,  från Hilâl  bin  Abî  Maymûnah:  ´Atâ'  bin  Yasâr  berättade  för  oss  att  Rifâ´ah  al-Djuhanî
berättade för honom:

”En gång när vi var på väg hem tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
kom vi fram till Kadîd. Han började lova och prisa Allâh varefter han sade: ”När en tredjedel av
natten har gått – eller så sade han två tredjedelar – stiger Allâh (´azza wa djall) ned till himlen och
säger fram till gryningen: ”Vem är det som tillber Mig så att Jag må bönhöra honom? Vem är det
som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge
honom?”43

Ytterligare bevis för det är Allâhs (´azza wa djall) ord:

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.”44

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

41 Ahmad (16745), ad-Dârimî (1/347), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd” (1/315), al-Âdjurrî (713), Ibn Abî ´Âsim (507),
al-Lâlakâ'î (3/433) och al-Bayhaqî i ”al-Asmâ' was-Sifât” (2/196). Autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Mukhtasar-us-
Sawâ´iq al-Mursalah” (2/234). al-Albânî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk enligt Muslims villkor.” (Dhilâl-ul-Djannah, sid. 206)
42 Ahmad  (7509),  an-Nasâ'î  i  ”al-Kubrâ”  (10241),  at-Tayâlisî  (2516),  Ibn  Khuzaymah  i  ”at-Tawhîd”  (1/307).  al-

Haythamî sade:

”Rapporterad av Ahmad. Hans återberättare är den Autentiskas återberättare.” (Madjma´-uz-Zawâ'id (10/154))
43 Ahmad (16215) och at-Tabarânî (4557).
44 16:50 



”Till  Honom stiger  änglarna  och den heliga  ingivelsens  ande  upp under  en  dag  vars  längd är
femtiotusen år.”45

ينص هاا قصالصتصا أصتصي نصا طصائيعي ر  ا أصو  كص عا ضي ايئ تييصا طصو  صر  ليل  ان  فصقصالص لصهصا وص هييص دصخص اء وص ى إيلصى السممص تصوص ثصمم اس 

”Och Han reste Sig över himlen, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller
nödda och tvungna!” - och de svarade: ”Vi kommer villigt!”46

ا  بييرا أصل  بيهي خص نص فصاس  مص ح  شي الرم ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ا فيي سي ا بصي نصهصمص مص ضص وص صر  ال  اتي وص اوص لصقص السممص المذيي خص

”Han som har skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar. Därefter
reste Han sig över tronen, Han, den Nåderike! Rikta därför dina frågor om Honom till En som är väl
underrättad!”47

ونص كمرص فييع  أصفصلص تصتصذص لص شص ليي  وص ن وص ن دصونيهي مي م مه ا لصكص شي مص ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ا فيي سي ا بصي نصهصمص مص ضص وص صر  ال  اتي وص اوص لصقص السممص ص المذيي خص  ام

”Det är Allâh som har skapat himlarna och jorden och allt däremellan under sex dagar, därefter reste
Han sig över tronen. Ni har ingen beskyddare utom Honom och ingen som kan tala till er förmån -
vill ni inte tänka över detta?”48

Allt det bevisar att Han (ta´âlâ) är ovanför himlen, ovanför Sin tron. Alla människor är enade om att
himlen inte är jorden. Det bevisar att Allâh (ta´âlâ) är ensam om Sin enhet, upprest över Sin tron,
precis som Han själv har beskrivit Sig.

Ytterligare bevis för det är Hans (´azza wa djall) ord:

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

”... och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”49

ةص لئيكص ال مص امي وص مص نص ال غص ص فيي ظصلصل  مه ونص إيلم أصن يصأ تييصهصمص ا  هصل  يصنظصرص

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”50

نصى ي ني أصو  أصد  سص انص قصابص قصو  لمى  فصكص نصا فصتصدص  ثصمم دص

”... därefter närmade han sig till dess han stod på två båglängders avstånd eller ännu närmare.”51

Allâh (´azza wa djall) sade till ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm):

افيعصكص إيلصيم  رص فهيكص وص تصوص  إينهي مص

”Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”52 

ا قصتصلصوهص يصقييناا   مص اوص كييما ا حص زييزا ص عص انص ا  كص ص إيلصي هي وص هص ا  فصعص بصل رم  
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”Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är
allsmäktig, vis.”53

Samfundet är enat om att Allâh (´azza wa djall) tog upp ´Îsâ till himlen. 

Alla muslimer lyfter upp händerna mot himlen när de råkar ut för något och ber:

”Du som lever ovanför tronen!”

Och när de svär säger de:

”Jag svär vid Honom som har avskärmat Sig med sju himlar.”

Ytterligare bevis för det är Allâhs (´azza wa djall) ord:

بيينص اسي عص ال حص رص هصوص أصس  مص وص ك  قه أصلص لصهص ال حص لصهصمص ال حص و  ي مص وا  إيلصى ا  دو  ثصمم رص

”Därefter förs de tillbaka till Allâh, deras Herre, Sanningen. Är inte domen Hans, Han som snabbast
kallar till räkenskap?”54

قه ا بيال حص بههيم  قصالص أصلصي سص هصذص لصى رص قيفصوا  عص ى إيذ  وص لصو  تصرص  وص

”Om du kunde se dem när de förs fram inför sin Herre [och] Han säger: ”Är inte detta den sanna
verkligheten?”55

م  بههي ندص رص هيم  عي وسي ؤص ريمصونص نصاكيسصو رص ج  ى إيذي ال مص لصو  تصرص  وص

”Om du såg de obotfärdiga syndarna när de står med sänkta huvuden hos sin Herre.”56

ف اا بهكص صص لصى رص وا عص عصريضص  وص

”Och de skall ställas upp i rader inför din Herre.”57

Allt  detta  bevisar  att  Han inte  är  i  Sin  skapelse  eller  att  skapelsen  är  i  Honom samt  att  Han
(subhânahu wa ta´âlâ) är upprest över Sin tron. Sättet som de bekräftar åt Honom innebär att Han
inte är på riktigt eller en. Alla deras tolkningar leder till förnekelse. Alla deras beskrivningar leder
till dementi. På så sätt påstår de att de bara vill frikänna Honom från brister och liknelse. Vi ber
Allâh skydda oss mot ett frikännande som slutar med förnekelse och dementi58. 

Ytterligare bevis är Allâhs (´azza wa djall) ord:

53 4:158 
54 6:62
55 6:30
56 32:12
57 18:48
58 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Hans argumentation med dessa verser för att Allâh (´azza wa djall) är ovanför tronen är ett uttryckligt bevis för att
det är till självaste Allâh som de skall föras tillbaka, komma ensamma, ställas inför och med sänkta huvuden stå hos.
Det har Qur'ânen bevisat. Om det inte hade varit möjligt att träffa, komma till och stå inför självaste Allâh, skulle
bevisningen med dessa texter som tar upp Allâhs ankomst, framkomst och nedstigning varit ogiltig.” (Bayân Talbîs-
il-Djahmiyyah (8/21))



ضي صر  ال  اتي وص اوص ص نصورص السممص  ام

”Allâh är himlarnas och jordens ljus.”59

Han kallade Sig själv för ljus. Enligt samfundet kan ljuset ha två betydelser:

1 – Ett hörbart ljus.

2 – Ett synbart ljus. 

Den som säger att Allâh hörs utan att synas har förfelat när han dementerar beskådningen av sin
Herre och beljugit Hans skrift och Hans profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord60. 

De lärda har återberättat att ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Tänk på Allâhs skapelse och tänk inte på Allâh (´azza wa djall). Avståndet mellan Hans fotpall och
himlen är 1000 år och Allâh (´azza wa djall) är ovanför det.”61

Ett annat bevis är det som de lärda återberättar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som
sade:

”Slavens fötter kommer inte att förflyttas när han står framför sin Herre förrän han frågas om fyra
saker; om hans liv och hur han har tillbringat det, hans ungdom och hur han har fördrivit den, hans
egendom och hur han har tjänat den och var han har spenderat den och hans kunskap och hur han
har praktiserat den.”62

De lärda har också återberättat att en man kom med en svart slavinna till profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) och sade:

”Allâhs sändebud! Jag vill frigöra henne i form av soning. Får jag göra det?” Han sade till henne:
”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är
Allâhs sändebud.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso
troende.”63

59 24:35
60 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Detsamma  gäller  hans  argumentation  för  Allâhs  höghet  med  att  Allâh  är  ljus,  vilket  fordrar  att  Han  syns.
Beskådningen av Honom fordrar  Hans höghet.  al-Ash´arîs tal  om beskådningen och högheten fordrar  att  de är
förknippade med varandra.” (Bayân Talbîs-il-Djahmiyyah (4/462))

61 Abûsh-Shaykh (1/212), Ibn Battah (2331), al-Bayhaqî i ”al-Asmâ' was-Sifât” (2/46) och al-Asbahânî i ”at-Targhîb
wat-Tarhîb” (1/388).

62 Rapporterad  av  al-Bayhaqî  via  Mu´âdh  bin  Djabal  och  at-Tirmidhî  (2417)  via  Abû  Barzah  al-Aslamî  med
formuleringen ”hans kropp” istället för ”hans ungdom”. Se ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1/126)).

63 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.



Detta bevisar att Allâh (´azza wa djall) är över tronen, ovanför himlen.”6465

Abûl-Hasan al-Ash´arî sade:

”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

64 al-Ibânah, sid. 442-448. Hâfidh al-Bayhaqî (rahimahullâh) sade:

”ash-Shâfi´î (rahimahullâh) nämnde bevis för att Qur'ânen som vi läser med våra tungor, hör med våra öron och
skriver i våra Masâhif är Allâhs (´azza wa djall) tal. Allâh (´azza wa djall) har tilltalat Sina slavar med den genom att
sända Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med den. Liknande har även ´Alî bin Ismâ´îl nämnt i boken ”al-
Ibânah”.” (al-I´tiqâd wal-Hidâyah ilâ Sabîl-ir-Rashâd, sid. 31)

Hâfidh Ibn ´Asâkir (rahimahullâh) sade:

”Abûl-Hasans (rahimahullâh) status är högre än vad de anklagar honom för. De lärda föredrar att nämna hans dygder
och be om nåd för honom istället för att kritisera honom. Hans position bland världens lärda är känd. Han nämns
som sin tids mest framstående inom hans ämne. Han beskrevs med religion, skarpsinnighet och ädelhet. Han var
känd för sitt  stamträd och sin härkomst.  Hans tal om skapelsen har han ärvt  från sina fäder och förfäder.  Den
statusen ärvde Abû Mûsâ al-Ash´arîs (radhiya Allâhu ´anh) barn från honom.

De lärda känner till  hans böcker.  Forskarna beskriver dem som bra och korrekta.  Den som läser hans bok ”al-
Ibânah” inser vilken kunskap och religion han besatt.” (Tabyîn Kadhib-il-Muftarî fî mâ nusiba ilâl-Imâm Abîl-Hasan
al-Ash´arî, sid. 17-18) 

Imâm Ibn Dirbâs ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade:

”Bröder! Ni skall veta att Imâm Abûl-Hasan ´Alî bin Ismâ´îl al-Ash´arîs bok ”al-Ibânah ´an Usûl-id-Diyânah” är det
slutgiltiga som han trodde på och dyrkade Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) med efter att ha tagit tillbaka Mu´tazilahs
dogm. Alla dogmer som skiljer sig från det som står i den boken har han tagit tillbaka och avsvurit sig från inför
Allâh (subhânah). Hur skall han inte göra det när han däri säger att dess innehåll är hans religion som han dyrkar
Allâh med? Där rapporterar och bekräftar han följeslagarnas, efterföljarnas, de forna imamernas samt Ahmad bin
Hanbals religion och att den bevisas av Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.
Är det tillåtet att säga att han lämnade det för något annat? Vad lämnade han det för? Lämnade han Allâhs skrift,
Allâhs profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och följeslagarnas, efterföljarnas och de forna imamernas
metodik efter att ha känt till den och återberättat den från dem? Det är inte tillåtet att tillskriva muslimska lekmän,
än mindre religionens imamer. Eller var han okunnig om det som han återberättade från Salaf efter att ha ägnat hela
sitt liv åt att forska de olika inriktningarna och känna religionerna? Det kan inte en rättvis människa få för sig. Det
påstår endast en arrogant överdrivare.” (adh-Dhabb ´an Abîl-Hasan al-Ash´arî, sid. 107-108) 

65 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Han argumenterade med denna hadîth för att bevisa att Allâh är ovanför himlen. Därmed vet man att han förbjöd
inte den frågan. Tvärtom, han bekräftade den och fördömde dem som tolkar resningen över tronen med makt,
dominans, förmåga och annat som för övrigt omfattar både tronen och allting annat. Han fastställde att resningen är
särskild över tronen och att Han är ovanför tronen, inte bara att Allâh gjorde något ovanför tronen utan att vara över
den.” (Bayân Talbîs-il-Djahmiyyah (1/135))



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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”66 

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:

ضي صر  ال  اتي وص اوص ص نصورص السممص  ام

”Allâh är himlarnas och jordens ljus.”67

Han har ett ansikte:

امي رص ك  ي ال  لي وص لص بهكص ذصو ال جص هص رص ج  يصب قصى وص لصي هصا فصان  وص ن  عص كصلو مص

”Allt  på  jorden  skall  förgå;  men  din  Herres  ansikte  förblir  i  evighet  i  Sitt  majestät  och  Sin
härlighet.”68

Han har två händer:

يم لصق تص بييصدص ا خص دص ليمص جص كص أصن تصس  نصعص ا مص مص

”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”69

Han har två ögon:

يصنينصا ريي بيأصع  تصج 

”Och det rörde sig fram [över havet] under Våra ögon.”70

Han och Hans änglar skall komma på Domedagen:

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

”... och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”71

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). 

66 20:5
67 24:35
68 55:26-27 
69 38:75 
70 54:14 
71 89:22



7 – Somliga säger att resningen betyder sittning och fäste.”72

Abûl-Hasan al-Ash´arî sade:

”Det nionde fundamentet som Salaf är enade om:

De är enade om att Han (ta´âlâ) är ovanför Sin tron ovanför Sina himlar och inte på Sin jord. Han
bevisade det när Han sade:

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

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”73 

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.”74 

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

“Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”75 

Hans resning (الستواء) betyder inte erövring (الستيلء), vilket Qadariyyah säger. Han (´azza wa djall)
har ju alltid haft allting i Sin makt. 

Likaså vet Han det dolda och det som är mer dolt än det dolda. Ingenting i himlen eller på jorden
undkommer Honom. Det är som att Han är närvarande vid allting. Allâh (´azza wa djall) bevisade
det när Han sade:

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.”76

De lärda säger att det betyder att Hans kunskap omfattar dem var de än befinner sig. 

Likaså har Han (´azza wa djall) en fotpall under tronen. Den bevisade Allâh (subhânahu wa ta´âlâ)
när Han sade:

72 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) 

73 67:16
74 35:10
75 20:5
76 58:7



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

”Hans fotpall omsluter himlarna och jorden.”77

Det finns hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om att Allâh (ta´âlâ) skall lägga
fram Sin fotpall när Han skall döma Sin skapelse på Domedagen.”78

Abûl-Hasan al-Ash´arî sade:

”Detta är en benämning av Ahl-ul-Hadîths och Ahl-us-Sunnahs dogm. Till det som Ahl-ul-Hadîth
was-Sunnah tror på hör att bekräfta Allâh, Hans änglar, Hans sändebud, allt som har sagts av Allâh
och allt som pålitliga återberättare har återberättat från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam). De avfärdar ingenting av det. 

De bekräftar att Allâh (subhânah) är en enda Gud som alla är i behov av och som inte är i behov av
någon. Det finns ingen sann gud utom Han. Han har varken hustru eller barn. 

De bekräftar att Muhammad är Hans slav och sändebud, att paradiset är sant, att Elden är sann, att
Domedagen kommer tvivelsutan att äga rum och att Allâh skall få de begravda att återuppstå. 

De bekräftar att Allâh (subhânah) är ovanför Sin tron, liksom Han sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”79 

Och att Han har två händer som inte skall föreställas, liksom Han sade:

يم لصق تص بييصدص ا خص دص ليمص جص كص أصن تصس  نصعص ا مص مص

”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”80

samt:

ب سصوطصتصاني  اهص مص بصل  يصدص

”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”81

Och att Han har två ögon som inte skall föreställas, liksom Han sade:

يصنينصا ريي بيأصع  تصج 

”Och det rörde sig fram [över havet] under Våra ögon.”82

Och att Han har ett ansikte, liksom Han sade:

امي رص ك  ي ال  لي وص لص بهكص ذصو ال جص هص رص ج  يصب قصى وص لصي هصا فصان  وص ن  عص كصلو مص

77 2:255
78 Risâlah ilâ Ahl-ith-Thagr, sid. 232-236
79 20:5
80 38:75 
81 5:64
82 54:14 



”Allt  på  jorden  skall  förgå;  men  din  Herres  ansikte  förblir  i  evighet  i  Sitt  majestät  och  Sin
härlighet.”8384

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  stor  bok  om egenskaperna.  Däri  behandlar  jag  olika  typer  av  Mu´tazilah,
Djahmiyyah  och  andra  oliktänkare  som  dementerar  Allâhs  kunskap,  förmåga  och  resterande
egenskaper. Jag avvisar även Abûl-Hudhayl, Ma´mar, an-Nadhdhâm, al-Fûtî samt dem som anser
att skapelsen är evig. Jag tar upp många andra ämnen om egenskaperna däribland bekräftandet av
Allâhs ansikte, händer och resning över tronen.”

Han sade:

”Jag har skrivit en bok om möjligheten att få beskåda Allâh med synen. Däri har jag avfärdat alla
motargument som används av Mu´tazilah för att dementera, avfärda och förneka det.”85

83 55:26-27 
84 Maqâlât-ul-Islâmiyyîn (1/345).
85 Tabyîn Kadhib-il-Muftarî fî mâ nusiba ilâl-Imâm Abîl-Hasan al-Ash´arî, sid. 94-96 



Ibn Abî Hâtim

Imâm ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim ar-Râzî (d. 327) 

Ibn Abî Hâtim sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

ير  ء  قصدي لصى كصله شصي  ص عص ا  ضي وص ا فيي الر  مص اتي وص اوص ا فيي السممص لصمص مص يصع  ص وص هص ا  لصم  م  أصو  تصب دصوهص يصع  دصوريكص ا فيي صص فصوا  مص قصل  إين تصخ 

”Säg: ”Vare sig ni döljer det som rör sig i ert innersta eller visar det, vet Allâh det. Han vet allt det
som himlarna rymmer och det som jorden bär. Och Allâh har allt i Sin makt.”86

367 – Abû Zur´ah berättade för oss: Yahyâ bin ´Abdillâh bin Bukayr berättade för oss: Ibn Lahî´ah
berättade för oss: ´Atâ’ bin Dînâr berättade för mig, från Sa´îd bin Djubayr som berättade att Ibn
´Abbâs sade:

”Allâh skapade den Bevarade tavlan motsvarande ett  avstånd på hundra år.  Alltmedan Han var
ovanför tronen sade Han till pennan innan Han skapade skapelsen: ”Skriv!” Pennan sade: ”Vad skall
jag skriva?” Han sade: ”Min kunskap om Min skapelse fram till Domedagen.” Följaktligen skrev
pennan ned Allâhs kunskap fram till Domedagen.”87

Ibn Abî Hâtim sade:

”Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

افيعصكص إيلصيم رص فهيكص وص تصوص يسصى إينهي مص ص يصا عي إيذ  قصالص ا 

”Och Allâh sade: ”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”88

644 – al-Hasan bin Ahmad berättade för oss: Mûsâ bin Muhkim berättade för oss: Abû Bakr al-
Hanafî berättade för oss: ´Abbâd bin Mansûr berättade för oss: Jag frågade al-Hasan om Hans ord:

افيعصكص إيلصيم رص وص

”Jag skall upphöja dig till Mig.”

varvid han svarade:

”Han tog upp honom till Sig. Han är hos Honom ovanför himlen.”89

Ibn Abî Hâtim sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

اء بينصاء السممص اشاا وص ضص فيرص مص الصر  لص لصكص عص المذيي جص

”Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv…”90

86 3:29
87 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (2/198).
88 3:55
89 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (2/297).
90 2:22



224 – Min fader berättade för oss: Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Wahb bin Djarîr
berättade för oss: Min fader berättade för mig: Jag hörde Muhammad bin Ishâq berätta från Ya´qûb
bin ´Utbah och Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im, från sin fader, från sin fader som
berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ve dig! Vet du vem Allâh är? Allâh är ovanför Sin tron och Hans tron är ovanför Hans himlar och
Hans himlar är ovanför Hans jordar såhär” och böjde på sitt finger i form av ett valv91.

225 – Abû Zur´ah ´Amr bin Hammâd berättade för oss: Asbât berättade för oss, från as-Suddî som
sade om:

اء بينصاء السممص وص

”… och rest himlen som ett valv…”

”Himlens valv över jorden är som en kupol och den är jordens tak.”

Han rapporterade liknande från Qatâdah.”92

Ibn Abî Hâtim sade:

”Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

لييم  ء  عص هصوص بيكصله شصي  ات  وص اوص مص ب عص سص اهصنم سص وم اء فصسص ى إيلصى السممص تصوص يعاا ثصمم اس  مي ضي جص ا فيي الصر  م مم لصقص لصكص  هصوص المذيي خص

”Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär, därefter استوى Han إلى himlen och formade det
till sju himlar. Han har kunskap om allt.”93

309 – ´Isâm bin ar-Rawâd berättade för oss: Âdam berättade för oss: Abû Dja´far berättade för oss,
från ar-Rabî´, från Abûl-´Âliyah som sade om:

اء ى إيلصى السممص تصوص ثصمم اس 

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

”Det vill säga reste Sig.”

Detsamma rapporteras från al-Hasan och ar-Rabî´ bin Anas.”94

Ibn Abî Hâtim sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

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

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över tronen.”95

91 Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (4726).
92 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (1/78-79).
93 2:29
94 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (1/105-106).
95 7:54



8576  –  Min  fader  berättade  för  oss:  Hishâm bin  Khâlid  berättade  för  oss:  Shu´ayb  bin  Ishâq
berättade för oss, från Ibn Abî ´Arûbah, från Qatâdah som sade om:

شي  ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”... därefter reste Han Sig över tronen.”

”Det var den sjunde dagen.”

8577 – Yazîd bin Sinân al-Basrî berättade för oss: Yazîd bin Abî Hakîm berättade för oss: al-Hakam
bin Abân berättade för mig: Jag hörde ´Ikrimah säga:

”Allâh började skapa himlen, jorden och allt däremellan en söndag. Därefter reste Han sig över
tronen en fredag under tre stunder. Under en stund skapade Han solarna för att få människorna att
tillbe  och  åkalla  sin  Herre.  Under  en  annan  stund  skapade  Han  förruttnelsen  som  drabbar
människorna när de dör så att de begravs.”96

Ibn Abî Hâtim sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade:

رص بهرص الصم  شي يصدص 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 helt visst Allâh, som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste
Han sig över tronen. Han styr skapelsens ordning.”97

´Isâm bin ar-Rawâd berättade för oss: Abû Dja´far ar-Râzî berättade för oss, från ar-Rabî´, från
Abûl-´Âliyah som sade om:

ى تصوص ثصمم اس 

”Därefter reste Han sig.”

”Det vill säga besteg (ارتفع).”

Detsamma rapporteras från al-Hasan och ar-Rabî´ bin Anas.

Min fader berättade för oss: Hishâm bin Khâlid berättade för oss: Shu´ayb bin Ishâq berättade för
oss, från Ibn Abî ´Arûbah, från Qatâdah som sade om:

شي  ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”... därefter reste Han Sig över tronen.”

”Det var den sjunde dagen.”98

Ibn Abî Hâtim sade:

96 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (5/1497).
97 11:3
98 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (6/1925).



”Allâh (´azza wa djall) sade:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص نصهصا ثصمم اس  و  د  تصرص مص ي ري عص اتي بيغص اوص فصعص السممص ص المذيي رص ا 

”Det är Allâh som har rest himlarna utan synligt stöd. Därefter reste Han sig över tronen.”99 

12093 – ´Isâm bin ar-Rawâd berättade för oss: Âdam berättade för oss: Abû Dja´far berättade för
oss, från ar-Rabî´, från Abûl-´Âliyah som sade om:

ى تصوص ثصمم اس 

”Därefter reste Han sig.”

”Det vill säga besteg (ارتفع).”

Detsamma rapporteras från al-Hasan och ar-Rabî´ bin Anas.

12094 – Min fader  berättade  för  oss:  Hishâm bin Khâlid  berättade för  oss:  Shu´ayb bin Ishâq
berättade för oss, från Ibn Abî ´Arûbah, från Qatâdah som sade om:

شي  ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”... därefter reste Han Sig över tronen.”

”Det var den sjunde dagen.”

12095 – Yazîd bin Sinân al-Basrî berättade för oss:  Yazîd bin Abî Hakîm berättade för oss: al-
Hakam bin Abân berättade för mig: Jag hörde ´Ikrimah säga:

”Allâh började skapa himlen, jorden och allt däremellan en söndag. Därefter reste Han sig över
tronen en fredag under tre stunder.”

12096 – Min fader berättade för oss: Ismâ´îl bin Abî Uways berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin
Hâzim underrättade mig, från Suhayl bin Abî Sâlih, från sin fader, från as-Salûlî,  från Ka´b-ul-
Ahbâr som sade:

”I samband med att Allâh skapade skapelsen reste Han sig över tronen varvid den lovade Honom.”

Det vill säga tronen.”100

99 13:2
100 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (7/2216-2217).



al-Barbahârî

Imâm Abû Muhammad al-Hasan bin Khalaf al-Barbahârî (d. 329) 

al-Barbahârî sade:

”Alla de rapporteringar du hör men inte omfattas av ditt förstånd, däribland Allâhs sändebuds (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Slavarnas hjärtan är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar...”

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) stiger ned till den lägsta himlen.”

”Han stiger ned på ´Arafah-dagen.”

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

زييد  ن مم هصل  مي

”Finns det fler?”101

till  dess  att  Han placerar  Sitt  ben – eller  Sin  fot  –  över  det  varpå  det  säger:  ”Det  räcker,  det
räcker.”102 

Allâhs (ta´âlâ) ord till slaven:

”Om du går till Mig, kommer Jag till dig med fart.”

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) stiger ned på ´Arafah-dagen.”

”Allâh skapade Âdam i Sin skepnad.”

”Jag såg min Herre i den bästa skepnaden.”,

måste du underkasta dig, bekräfta, låta bli att gå in på deras beskaffenhet samt vara nöjd och belåten
med dem. Tolka inget av dem utmed egen drift. Det är säkerligen obligatoriskt att tro på detta. Vem
som än tolkar något av dem enligt egen drift eller avslår dem är Djahmî.”103

101 50:30
102 al-Bukhârî (4848), Muslim (2188), Ahmad (3/129), at-Tirmidhî (3272), an-Nasâ'î i ”al-Kubrâ” (7719), ad-Dârimî i

”ar-Radd ´alâ  Bishr  al-Marîsî,  sid.  69,  al-Bayhaqî  i  ”al-Asmâ' was-Sifât”,  sid.  348-349,  Ibn  Khuzaymah i  ”at-
Tawhîd”, sid. 92-93, och Ibn Mandah i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 42, som sade: 

”Hadîthen är bekräftad enligt samstämmighet.”
103 Sharh-us-Sunnah, sid. 74-76. Ibn Abî Ya´lâ sade:

”al-Hasan bin ´Alî bin Khalaf, Abû Muhammad al-Barbahârî. Han var Shaykh för rättsskolan på sin tid. Han var den
främste i den som avvisade Ahl-ul-Bid´a och distanserade sig från dem med handen och munnen. Han hade ett bra
rykte hos makthavaren och en bra position hos Hanâbilah. Han var en av de imamerna som kände Allâh, som
memorerade principerna på ett behärskat sätt och var en av de pålitliga troende. 

Han var med flera av vår imam Ahmads elever däribland al-Marrûdhî och Sahl at-Tustarî. al-Barbahârî berättade att
han hörde Sahl säga:

”Allâh skapade världen och lät den bestå av ignoranter och lärda. Den bästa kunskapen är den som praktiseras. All
kunskap är ett bevis mot en om den inte praktiseras. All handling är värdelös om den är ogiltig. Och även om den är



Jag hörde min broder Abûl-Qâsim säga:

”al-Barbahârî satte sig aldrig ned i en sittning utan att han nämnde att Allâh (´azza wa djall) skall
sätta Muhammad med Sig på tronen.”

Jag framförde från min faders handskrift:  Jag framförde från Abû Hafs al-Barmakîs handskrift:
Abûl-Hasan bin Bashshâr sade:

”al-Barbahârî avstod från sin faders arv på 70.000 silvermynt.”

al-Barbahârî sade:

”Ahl-ul-Bid´a är  som skorpioner;  de gömmer sina kroppar i  sanden och tar ut  sina stjärtar;  de
sticker till så fort de får möjligheten. Ahl-ul-Bid´a är likadana. De gömmer sig bland människorna.
När de får chansen förkunnar de det de vill.”104

giltig så är jag inte säker på att den är accepterad förutom om Allâh vill det.”

al-Barbahârî skrev flera böcker däribland ”Sharh-us-Sunnah” vari han nämnde:

”Akta dig för små nyheter, för sannerligen växer de små innovationerna till dess att de blir stora. I början var alla
innovationer i samfundet små och de liknade sanningen. Därmed lurades den som föll i dem och kunde följaktligen
inte lämna den. De växte till sig och blev till en följd religion. Således motsatte man sig den raka vägen och gick ut
ur islam...” (Sharh-us-Sunnah (7-8)) (Tabaqât-ul-Hanâbilah (3/36-38))

104 Tabaqât-ul-Hanâbilah (3/76-77).



al-Âdjurrî

Imâm Abû Bakr Muhammad bin al-Husayn al-Âdjurrî (d. 360) 

al-Âdjurrî sade:

”Om någon frågar om betydelsen av versen:

هصم  ابيعص ثصة  إيلم هصوص رص ى ثصلص وص ن نمج  ا يصكصونص مي مص

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde.”105

så syftar den på Hans kunskap. Allâh är  ovanför Sin tron medan Hans kunskap omfattar  dem.
Versens början och slut bevisar att den handlar om kunskapen medan Han är ovanför Sin tron. Så
säger muslimerna.”

al-Âdjurrî sade:

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

”Efter  att  Allâh (´azza wa djall)  hade förutbestämt skapelsen,  skrev Han i  en bok som är  med
Honom ovanför tronen: ”Min barmhärtighet har övervunnit Min vrede.”106

231 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâh reste Sig över Sin tron innan Han hade skapat något. Det första Han skapade var pennan.
Han beordrade den att skriva ned allt som skulle äga rum till Domedagen.”

232 – Dessa rapporteringar tyder alla på att Allâh är ovanför Sin Tron ovanför Sina himlar. Hans
kunskap omfattar allting. Han hör och Han ser. Han vet och Han är underrättad.

233 – Till Hulûliyyahs bevis som de bedrar de okunniga med hör Allâhs ord:

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.”107

De lärda har förklarat denna vers på följande sätt:

Den Förste är Han som är före allt liv och all död.

Den Siste är Han som är efter all skapelse.

Den Uppenbare är Han som är ovanför allting, det vill säga ovanför himlarna.

Den Dolde är Han som vet allt som finns under jordarna.

105 58:7 
106 al-Bukhârî (3194), Muslim (2751), Ahmad (2/466) m fl. 
107 57:3



Vad som bevisar detta, är slutet på samma vers:

لييم  ء  عص هصوص بيكصله شصي  وص

”Och Han har kännedom om allt.”

234 – Ett annat bevis som de bedrar de okunniga människorna med är Allâhs ord:

ضي  فيي الصر  اتي وص اوص ص فيي السممص هصوص ا   وص

”Men Han är Allâh i himlarna och på jorden.”108

och:

لييمص كييمص ال عص هصوص ال حص ضي إيلصه  وص صر  فيي ال  اء إيلصه  وص هصوص المذيي فيي السممص  وص

”Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden och Han är den Allvise, den Allvetande.”109

Folk som använder sig av följande verser som bevis vill endast sprida kaos. Allâh (´azza wa djall)
sade:

يليهي اء تصأ وي اب تيغص اء ال فيت نصةي وص ن هص اب تيغص ابصهص مي ا تصشص ي غ  فصيصتمبيعصونص مص ينص في قصلصوبيهيم  زص ا المذي  فصأصمم

”Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant av den som är mindre tydligt, när de försöker
så split och förvirring genom tolkning av dess betydelse.”110

De lärda har förklarat versen:

ضي  فيي الصر  اتي وص اوص ص فيي السممص هصوص ا  وص

”Men Han är Allâh i himlarna och på jorden...”

och sagt  att  Allâh (´azza wa djall)  är  ovanför Sin tron medan Hans kunskap omfattar samtliga
skapelser; Han vet vad ni hemlighåller och Han vet vad ni visar öppet.

Hans (´azza wa djall) ord ”Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden” betyder att Han är
Gud för dem som är i himlarna och på jorden. Han är alltså Allâh som dyrkas i himlarna och Allâh
som dyrkas på jorden. Det är på detta vis som de lärda har förklarat denna vers.

235 – Qatâdah sade om ”Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden”:

”Han är en Gud som dyrkas i himlarna och på jorden.”

236 – Det jag har nämnt och klargjort är glädjande för Ahl-ul-Haqq. Det har jag gjort för att jag
befarar att  Lögnens folk kan kasta in sina lögner i  deras hjärtan.  Dessa människor tenderar till
musik och sång som spelas och sjungs av unga pojkar. De njuter av att titta på dem. De behagas
dock  inte  av  att  lyssna  på  äldre  män.  De  dansar  och  spelar  blåsinstrument.  De  dansar  efter
Djävulens flöjt. Djävulen leker med dem för att motsätta sig sanningen. De handlar varken enligt
Qur'ânen, Sunnah, följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum), deras efterföljare eller imamerna. De har

108 6:3
109 43:84
110 3:7



värre pinsamheter som är pinsamma att nämna. De säger att detta är religionen som de följer. Vi ber
Allâh om skydd mot detta vidriga tillstånd och vi ber Honom att Han leder oss till det korrekta.

237 – Yazîd bin Hârûn sade om Djahmiyyah:

”Jag svär vid Allâh att de är kättare. Må Allâhs förbannelse vila över dem.”111

al-Âdjurrî sade:

”Å andra sidan säger de lärda att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron ovanför Sina himlar.
Hans kunskap omfattar allting. Han har kunskap om allt Han har skapat i himlarna, på jorden och
mellan dem båda. Han har kunskap om det hemliga och det dolda. Han har kunskap om viljorna och
tankarna.  Han hör  och  Han ser.  Han (subhânah)  är  alltså  ovanför  Sin  tron.  Till  Honom stiger
slavarnas handlingar upp...

Vad som bevisar det i Allâhs skrift är bland andra Hans ord:

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?”112

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.”113

افيعصكص إيلصيم رص فهيكص وص تصوص يسصى إينهي مص ص يصا عي إيذ  قصالص ا 

”Och Allâh sade: ”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”114

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.”115116

111 ash-Sharî´ah, sid. 295-303 
112 67:16-17 
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