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 بسم ا الرحمن الرحيم

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

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

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



al-Djuwaynî

Imâm ´Abdullâh bin Yûsuf al-Djuwaynî (d. 438)

al-Djuwaynî sade:

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

Jag såg hur Allâh (´azza wa djall) sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

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.”2

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.”3

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.”4 

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?”5

بهكص ن رم وحص ال قصدصسي مي لصهص رص  قصل  نصزم

1 20:5
2 57:4
3 16:50 
4 35:10
5 67:16-17 



”Säg: ”Helighetens ande har, steg för steg, sänt ned den från din Herre.”6

بصابص  صس  لهي أصب لصغص ال  ا لمعص حا ر  انص اب ني ليي صص نص يصا هصامص و  عص قصالص فير  يهنص وص ليكص زص ذص كص باا وص اذي صظصنههص كص إينهي لص اتي فصأصطمليعص إيلصى إيلصهي مصوسصى وص اوص بصابص السممص أصس 
بييلي ني السم دم عص صص ليهي وص مص نص سصوءص عص و  عص ليفير 

”Och Farao sade: ”Bygg ett högt torn åt mig, Hâmân; kanske är detta rätt sätt för mig, rätt sätt att nå
himlen och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.” [Dessa
tankar] ledde Farao till tron att hans onda handlingar var goda och nyttiga och spärrade [för honom]
den rätta vägen.”7

Det bevisar att Mûsâ (´alayhis-salâm) berättade för Farao att hans Herre (ta´âlâ) är ovanför himlen.
Således sade han:

باا  اذي صظصنههص كص إينهي لص وص

”Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Han (ta´âlâ) sade:

نصة  ينص أصل فص سص سي م  هص خص ارص ق دص انص مي م  كص وحص إيلصي هي فيي يصو  الره ةص وص ئيكص لص جص ال مص رص 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
ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.”8

När Allâh ville särskilja sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med Sin närhet såg jag hur Han
tog honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppför himlarna till dess att han stod på två båglängders
avstånd eller ännu närmare. I den autentiska hadîthen sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till
slavinnan:

”Var är Allâh?” Hon svarade:  ”Allâh är ovanför  himlen.”  Han frågade:  ”Vem är  jag då?” Hon
svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” 

Trots att hans följeslagare var närvarande fördömde han inte henne så att de inte skulle få för sig att
det ligger till på ett annat vis. Faktum är att han godkände henne och sade:

”Frige henne. Hon är förvisso troende.”910

al-Djuwaynî sade:

”När vi vet och tror på det, undkommer vi tolkningen, förnekelsens blindhet och jämförelsens och
liknelsens idioti varefter vi bekräftar vår Herres (subhânah) höghet och resning över tronen på ett
sätt som tillkommer Hans majestät och väldighet. Sanningen är klar i den frågan och accepteras av
hjärtan. 

Friska hjärnor avfärdar förvrängning. Exempel på en sådan förvrängning är att tolka resningen som
erövring och annat. 

6 16:102
7 40:36-37 
8 70:3-4
9 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). 
10 Risâlah fî Ithbât-il-Istiwâ' wal-Fawqiyyah, sid. 32-33



Passivitet i frågan är ignorans och inkompetens. Herren (ta´âlâ) har ju berättat för oss att Han har
dessa egenskaper så att vi skall känna Honom via dem. Således är det inte meningen att vi skall vara
passiva i den bemärkelsen att vi varken bekräftar eller nekar. Han har endast beskrivit Sig själv för
att vi skall bekräfta det som Han har beskrivit Sig själv med. Alltså skall vi inte vara passiva. Även
liknelse och jämförelse är idioti och okunnighet. 

Den som Allâh (ta´âlâ) vägleder till bekräftelse utan förvrängning, föreställning och passivitet har
gjort det fordrade – om Allâh (ta´âlâ) vill.”11

al-Djuwaynî sade:

”Dessa lärda tolkar resningen som erövring, nedstigningen som nedsänd order, de två händerna som
två gåvor och förmågor. Anledningen att Allâh har öppnat mitt bröst gentemot dem är att jag vet att
de har förstått Herrens (ta´âlâ) egenskaper utmed skapelsernas egenskaper. De har inte begripit en
resning som tillkommer Allâh. De har inte begripit en nedstigning som tillkommer Allâh. De har
inte begripit två händer som tillkommer Hans väldighet, utan föreställning och liknelse. Därför har
de förvrängt orden och förnekat det som Allâh (ta´âlâ) har beskrivit Sig själv med.

Tvivelsutan är både vi och de enade om att bekräfta Allâhs liv, hörsel, syn, kunskap, förmåga, vilja
och tal. Det enda vi förstår från ett liv är det som våra kroppar upplever. Det enda vi förstår från
hörsel och syn är det som vi upplever med våra kroppars organ. De säger att Allâhs liv, hörsel och
syn är inga oväsentligheter och att de tillkommer endast Honom och inte oss. Då säger vi att Hans
liv är känt och skall inte föreställas. Hans kunskap är känd och skall inte föreställas. Hans hörsel
och syn är kända och inga oväsentligheter. De tillkommer alltså endast Honom.

Precis samma sak skall sägas om Hans höghet, resning och nedstigning. Hans höghet är känd, det
vill säga bekräftad liksom hörseln och synen är bekräftade. De är kända och skall inte föreställas.
Även Hans höghet är känd och bekräftad och skall inte föreställas. Hans resning över tronen är känd
och skall inte föreställas via rörelse och förflyttning som tillkommer skapelsen, utan på ett sätt som
tillkommer  Hans  väldighet  och  majestätiska  egenskaper.  De  är  kända  sett  till  helheten  och
bekräftelsen, obegripliga sett till beskaffenheten och begränsningen. Den troende förstår den på ett
sätt till skillnad från ett annat. Han förstår den i den bemärkelsen att den är bekräftad och befintlig.
Samtidigt är han okunnig om den ur beskaffenhetens och begränsningens synvinkel.  

Därmed  kombinerar  vi  det  som  Allâh  (ta´âlâ)  har  bekräftat  åt  Sig  själv  med  dementi  av
förvrängning, liknelse och passivitet. Det är det Herren (ta´âlâ) vill av oss när Han nämner Sina
egenskaper för oss. Vi skall alltså känna Honom via dem, tro på dem som verkliga och avfärda
liknelse från dem. Vi skall inte förneka dem med förvrängning och tolkning. Det finns nämligen
ingen skillnad mellan resningen och hörseln, nedstigningen och synen. Allesammans har nämnts i
Qur'ânen och Sunnah.

Om de säger till oss att vi har liknat med resningen, säger vi till dem att de har liknat med hörseln
och beskrivit sin Herre med oväsentlighet. Om de säger att det är en hörsel som tillkommer Honom,
säger vi att det är en resning och höghet som tillkommer Honom. Allt som de ålägger oss gällande
resningen, nedstigningen, handen, ansiktet, foten, skrattet och förvåningen i förhållande till liknelse,
ålägger vi dem gällande livet och hörseln. Såsom de säger att de två egenskaperna inte är några
oväsentligheter, säger även vi att de inte är några kroppsdelar eller något som skapelsen beskrivs
med. Det är inte rättvist att de förstår resningen, nedstigningen, ansiktet och handen som skapelsens
egenskaper varefter de tolkar och förvränger. 

Om de säger att de egenskaperna fordrar det, måste de säga samma sak om de sju egenskaperna och

11 Risâlah fî Ithbât-il-Istiwâ' wal-Fawqiyyah, sid. 71-72



att  de  är  oväsentliga  liksom skapelsernas  egenskaper.  Såsom de anklagar  oss  för  att  likna  och
förkroppsliga Allâh med de egenskaperna, säger vi samma sak till dem om egenskaperna som de
bekräftar och att de anser dem vara oväsentliga. Såsom de dementerar brister från egenskaperna
som de  bekräftar  och  säger  att  de  saknar  en  kropps  oväsentligheter,  säger  vi  samma  sak  om
egenskaperna för vilka de anklagar oss för förkroppsligande. 

Den opartiske kommer att veta vad vi säger, tro på det, mottaga vårt råd och dyrka Allâh med att
bekräfta  alla  Hans  egenskaper  och  dementera  liknelse,  förnekelse,  tolkning  och  passivitet  från
allesammans. Det är det Allâh (ta´âlâ) vill av oss. Ty alla egenskaper har kommit från en och samma
källa; Qur'ânen och Sunnah. Om vi tror på vissa och tolkar och förvränger andra liknar vi dem som
tror på en del av Skriften och hädar en annan. Detta är nog och väl – om Allâh vill.”12

al-Djuwaynî sade:

”När slaven är  övertygad om att  Allâh är  ovanför himlarna och Sin tron utan begränsning och
föreställning och att Hans egenskaper nu är som de alltid har varit, bildas en böneriktning i hans
hjärta när han ber, vänder sig och anropar. Den som inte vet att hans Herre är ovanför tronen och
himlarna förblir vilsen, ty han vet inte var hans Gud är. Om han känner Honom via Hans hörsel,
syn, evighet och dylika egenskaper men inte denna, så är hans kännedom nedsatt. Så är inte fallet
med personen som vet att hans Gud som han dyrkar är ovanför allting. När han går in i bönen riktas
hans hjärta mot tronen samtidigt som han rentvår sin Herre från begränsning och dyrkar endast
Honom liksom han anser att Han är ensam om Sin evighet...

Han tror på att Han är uppe alltmedan Han är nära Sin skapelse. Han är med skapelsen med Sin
kunskap, hörsel, syn, omfattning, förmåga och vilja. Samtidigt är Hans essens ovanför alla saker
och ting, ovanför tronen. När hans hjärta känner av det i bönen eller vändningen, lyses hans hjärta
upp och börjar skina av kännedomens och trons sken. Väldighetens strålar lyser upp hans intellekt,
själ  och  jag  varvid  hans  bröst  vidgas  och  tro  stärks.  Han  kommer  att  rentvå  sin  Herre  från
skapelsens  egenskaper  som begränsning och inkarnation.  Därmed känner  han av något  som de
första muslimerna kände av. Det gör emellertid inte han som inte vet var hans Gud är och som är
okunnigare om Allâh än vad den kvinnliga fåraherden var.”13 

12 Risâlah fî Ithbât-il-Istiwâ' wal-Fawqiyyah, sid. 74-75
13 Risâlah fî Ithbât-il-Istiwâ' wal-Fawqiyyah, sid. 79-80



ad-Dânî

Imâm Abû ´Amr ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dânî (d. 440) 

ad-Dânî sade:

”1 – Håll fast vid er kännedom – må Allâh stödja och hjälpa er – att till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ
´ahs  och  de  tidiga  och  senare  muslimska  lärdas  lära,  bland  Ahl-ul-Hadîth,  Fuqahâ’  och
skolastikerna, hör att det första som en person som ansvarar för sina handlingar måste göra är att
begrunda Hans budskap…

4 – Till deras dogm hör även att Han (subhânah) är ovanför Sina himlar, upprest över Sin tron,
rådande över hela Sin skapelse, frånskild från den med Sin essens till skillnad från Sin kunskap.
Han omfattar dem och Han känner det som de hemlighåller lika väl som det de öppet visar och Han
vet vad de förtjänar. Deras utgångspunkt är Hans trovärdiga besked och talande bok. Han (ta´âlâ)
sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”14

Hans  (djalla  djalâluh)  resning är  Hans  höghet,  utan  föreställning,  begränsning,  grannskap eller
vidrörning.  Mâlik  (rahimahullâh)  sade  till  personen  som  frågade  honom  om  resningens
beskaffenhet:

”Resningen är känd. Dess beskaffenhet är  okänd. Det är  obligatoriskt att  tro på den. Det är en
innovation att fråga om den.”

Allâh (djalla djalâluh) sade:

اء نص السممص ا يصنزيلص مي مص ن هصا وص جص مي رص ا يصخ  مص ضي وص صر  ا يصليجص فيي ال  لصمص مص شي يصع  ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ضص فيي سي صر  ال  اتي وص اوص لصقص السممص هصوص المذيي خص
ير  لصونص بصصي مص ا تصع  ص بيمص ام نتصم  وص ا كص م  أصي نص مص كص عص هصوص مص جص فييهصا وص رص ا يصع  مص  وص

”Det är  Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar.  Därefter reste Han sig över
tronen. Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån och [Han vet] vad som
sänker sig från himlen och vad som stiger upp mot den. Han är med er, var ni än befinner er, och
Allâh ser allt vad ni gör. ”15

Hans kunskap omger dem var de än befinner sig. Beviset för det är Hans ord:

ا ل ما ء  عي اطص بيكصله شصي  ص قصد  أصحص أصنم ام ير  وص ء  قصدي لصى كصله شصي  ص عص وا أصنم ام لصمص  ليتصع 

”Detta  för  att  ni  skall  veta  att  Allâh  har  allt  i  Sin  makt  och  att  Allâh  omfattar  allt  med  Sin
kunskap.”16

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 det.”17

14 20:5
15 57:4
16 65:12 
17 35:10 



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?”18

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

”Till  Honom stiger  änglarna  och den heliga  ingivelsens  ande  upp under  en  dag  vars  längd är
femtiotusen år.”19

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

”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom
under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”20

هي بصادي قص عي هصوص ال قصاهيرص فصو  وص

”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”21

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

”De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”22

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.”23

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.”24

Han sade att Farao sade:

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

”Bygg ett högt torn åt mig, Hâmân; kanske är detta rätt sätt för mig, rätt sätt att nå himlen och göra
mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”25

بصونص سي ا تصك  لصمص مص يصع  م  وص كص هرص جص م  وص كص رم لصمص سي ضي يصع  فيي الصر  اتي وص اوص ص فيي السممص هصوص ا   وص

”Men Han är Allâh i himlarna och på jorden; Han känner det som ni hemlighåller lika väl som det
ni öppet visar och Han vet vad ni förtjänar.”26

18 67:16-17 
19 70:4 
20 32:5 
21 6:18 
22 16:50 
23 3:55 
24 4:158 
25 40:36-37 
26 6:3 



Det vill säga att Han är den dyrkade i himlarna och på jorden. Det har också sagts att det betyder att
Han ensam håller ordningen i himlarna och på jorden. Det har även sagts att betydelsen är att Han
känner det som ni hemlighåller lika väl som det ni öppet visar i himlarna och på jorden. En annan
förklaring är man stannar upp vid ordet ”Allâh” medan en annan är att man stannar upp vid ”Han är
Allâh ovanför himlarna”.

Han (ta´âlâ) sade:

ضي إيلصه  صر  فيي ال  اء إيلصه  وص هصوص المذيي فيي السممص وص

”Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden.”27

Det vill säga att Han dyrkas av dem i himlarna och dem på jorden.

Hans (subhânah) ord:

نصونص سي ح  ينص هصم مه المذي ينص اتمقصوا  وم عص المذي ص مص  إينم ا 

”Allâh är med dem som fruktar och som gör det goda och det rätta.”28

نيينص سي به ال مصح  ص يصحي ا  إينم ا  نصوص سي أصح  وص

”Och gör gott – Allâh älskar dem som gör det goda och det rätta.”29

أصرصى عص وص مص ا أصس  مص كص عص افصا إينمنيي مص قصالص لص تصخص

”Han sade: ”Ni har ingenting att frukta! Jag skall vara med er; Jag hör och ser.”30

betyder att Han är med dem i form av skydd, hjälp och stöd, inte att Hans essens är med dem – högt
fjärran är Allâh från det. Hans (´azza wa djall) ord:

ا انصوا ثصمم يصنصبهئصهصم بيمص ا كص هصم  أصي نص مص عص ثصرص إيلم هصوص مص لص أصك  ليكص وص ن ذص 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 مص
لييم  ء  عص ص بيكصله شصي  ةي إينم ام مص ال قييصامص لصوا يصو  مي  عص

”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.  Till  sist,  på
Uppståndelsens dag, skall Han låta dem veta vad deras handlingar [var värda]. Allâh har kännedom
om allt.”31

syftar på att Han (tabârak wa ta´âlâ) känner till dem och allt som de döljer, visar öppet samt deras
hemliga överläggningar. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord [i början av versen]:

ضي صر  ا فيي ال  مص اتي وص اوص ا فيي السممص لصمص مص ص يصع  أصلصم  تصرص أصنم ام

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

och [i slutet av versen]:
27 43:84 
28 16:128 
29 2:195 
30 20:46
31 58:7 



لييم  ء  عص ص بيكصله شصي  إينم ام

”Allâh har kännedom om allt.”32

Han började med kunskap och slutade med kunskap. Muqâtil bin Hayyân berättade att adh-Dhahhâk
sade om:

انصوا ا كص هصم  أصي نص مص عص ثصرص إيلم هصوص مص لص أصك  ليكص وص ن ذص 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 مص

”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.”

”Han (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och Hans kunskap är med dem.”33

Det vill säga att den omger dem.

Fri från brister är Han som inte nås av beskrivarnas beskrivning eller den kunniges föreställning.
Khalaf  bin  Ibrâhîm  al-Mâlikî  berättade  för  oss:  Muhammad  bin  ´Abdillâh  bin  Hayyûyah  an-
Naysâbûrî berättade för oss: Ibrâhîm bin Djamîl underrättade oss: ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal
underrättade oss: Suraydj bin an-Nu´mân underrättade oss: ´Abdullâh bin Nâfi´ underrättade oss:
Mâlik sade:

”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”34

ad-Dânî sade:

Han talade ett verkligt tal med Sin slav Mûsâ
Han har alltid varit upprätthållande och vis

Hans tal och ord är eviga
Och Han är ovanför Sin väldiga tron
Den korrekta åsikten om Hans skrift

är att den är Hans nedsända tal
till Hans trovärdige profet och sändebud

den är varken skapad eller skapande
Att säga att den är skapad eller bildad är avfall35

32 58:7 
33 Djâmi´-ul-Bayân (23/237) av at-Tabarî, as-Sunnah (592) av ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal och al-Asmâ’ was-

Sifât” (430) av al-Bayhaqî. 
34 ar-Risâlah al-Wâfiyah, sid. 52-56 
35 ´Uqûd Ahl-is-Sunnah, sid. 30-31



as-Sidjzî

Imâm ´Ubaydullâh bin Sa´îd as-Sidjzî (d. 444)

Angående att Ashâ´irah visar en sak och tycker en annan, liksom hycklarna, så syns det när de
bekräftar Allâhs (subhânah) resning över tronen samtidigt som de anser att det inte är tillåtet att säga
att Allâh (subhânah) är ovanför himlen, på jorden, ovanför tronen eller uppe. al-Bâqilânî sade:

”Resningen är Hans handling som Han skapade ovanför tronen.”

Det går emot samfundets lärda. När Mâlik bin Anas (rahimahullâh) blev frågad om detta sade han:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig.  Det är  obligatoriskt att  tro på den och
innovation att fråga om den.”

Allâh (subhânah) sade:

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.”36

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

”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom
under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”37

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.”38 

نصة  ينص أصل فص سص سي م  هص خص ارص ق دص انص مي م  كص وحص إيلصي هي فيي يصو  الره ةص وص ئيكص لص جص ال مص رص 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
ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.”39

ورص ا هييص تصمص 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?”40 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och jorden?” De sade: ”Det vet vi inte.” Han sade:
”Avståndet mellan dem är 71, 72 eller 73 år. Detsamma gäller himlen ovanför den.” Han kom upp i
sju himlar och sade: ”Ovanför den sjunde finns ett hav som är lika djupt som avståndet mellan två
himlar. Ovanför det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän är som avståndet
mellan två himlar.  På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar.
Därefter är Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ovanför den.”41

36 16:50 
37 32:5
38 35:10
39 70:3-4
40 67:16
41 Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193),



Rapporterad av Abû Dâwûd i ”as-Sunan” via Abû Hurayrah, Djubayr bin Mut´im och andra via
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den här betydelsen och dessa vägar är accepterade och
bevarade. Liknande har rapporterats från ´Abdullâh bin Mas´ûd, ´Abdullâh bin ´Abbâs, ´Abdullâh
bin ´Umar, Anas bin Mâlik och andra. 

Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron med Sin essens och att
Hans kunskap är överallt. Han och andra rapporterade det från ´Abdullâh bin Nâfi´, från Mâlik bin
Anas (rahimahullâh).  Liknande har pålitliga återberättare rapporterat  från Sufyân bin Sa´îd ath-
Thawrî. Imamerna har även rapporterat liknande från al-Awzâ´î. 

Ahl-ul-Haqq anser alltså att Allâh (subhânah) är ovanför Sin tron med Sin essens utan vidrörning.
Karrâmiyyah och deras anhängare tror på vidrörning, vilket är villfarelse.

al-Ash´arî accepterar hadîthen om nedstigningen för att sedan säga:

”Nedstigningen är en handling som Han skapar i himlen.”

Några av hans kollegor säger att det är Hans order som stiger ned. Det är inte möjligt enligt deras
egna teori. Enligt Ahl-ul-Haqq är det Hans essens som stiger ned, utan föreställning. 

al-Ash´arî säger att Allâh (subhânah) är varken blandad med skapelsen eller distanserad från den, att
platserna är varken tomma på Honom eller fulla av Honom. Det är värdelösa och betydelselösa ord
som bara handlar om dementi efter bekräftelse. 

Några av hans kollegor håller med Mu´tazilah och andra Djahmiyyah om att Allâh är överallt med
Sin essens. Det sägs att när Bishr al-Marîsî blev frågad om Han likaså är i hans åsna, sade han:

”Ja.”

Den som säger så är otrogen. Fjärran är Allâh från vad de säger!

Enligt Ahl-ul-Haqq är Allâh distanserad från Sin skapelse med Sin essens och ovanför Sin skapelse.
Det skall inte föreställas då det inte finns någon plats. Det har bekräftats i Mâlik bin Anas ”al-
Muwatta'” och andra lärdas böcker att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till slavinnan
som var tilltänkt att friges:

”Var är Allâh?” Då svarade hon: ”Ovanför himlen.” Då sade han:  ”Frige henne. Hon är förvisso
troende.”42

Enligt al-Ash´arî är den som anser att Allâh är ovanför tronen med Sin essens otrogen.43

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

42 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. 

43 ar-Radd ´alâ man ankaral-Harf was-Sawt, sid. 122-129 



as-Sâbûnî

Imâm Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân as-Sâbûnî (d. 449)

as-Sâbûnî sade:

”Jag uppmanar till tron på och vittnar själv att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är upprest över himlen,
vilket Han klargjorde i Sin skrift när Han (ta´âlâ) sade:

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

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över Tronen.”44

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!”45

Det nämns i flera verser. Även sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde det. 

Hans  resning  över  tronen  skall  inte  föreställas.  Inte  heller  skall  någon  försöka  bekräfta  dess
beskaffenhet  via  egna  handlingar,  förståelse  och idéer.  Vi  känner  nämligen  inte  till  vår  Herres
egenskapers  beskaffenhet.  Mâlik  bin  Anas  (radhiya  Allâhu  ´anh),  som  var  sin  tids  ledare  för
muslimerna, sade när han blev frågad om resningens beskaffenhet:

”Resningen  är  känd.  Beskaffenheten  är  okänd.  Det  är  obligatoriskt  att  tro  på  den.  Det  är  en
innovation att fråga om den. Jag tror att du är en kättare. Ta ut honom ur moskén.”46

as-Sâbûnî sade:

”Mina  bröder  i  tron  har  bett  mig  skriva  ned  religionens  fundament  som de  forna  imamerna,
muslimerna och Salaf höll fast vid, efterlevde, kallade alltid folket till, förbjöd allt som går emot
den, älskade den som följde den och hatade den som gick emot den, gjorde Tabdî´ och Takfîr på den
som tyckte annat än den...47 

Ahl-ul-Hadîth tror på och vittnar att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är ovanför de sju himlarna och
ovanför Sin tron, vilket Han (´azza wa djall) själv har sagt i Sin skrift:

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.”48

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 

44 7:54
45 25:59
46 Tabaqât-ush-Shâfi´iyyah al-Kubrâ (4/285).
47 ´Aqîdat-us-Salaf wa  Ashâb-il-Hadîth, sid. 9
48 10:3



”Det är Allâh som har rest himlarna utan synligt stöd. Därefter reste Han sig över tronen.”49

نص 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!”50

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.”51

اء نص السممص ا يصنزيلص مي مص ن هصا وص جص مي رص ا يصخ  مص ضي وص صر  ا يصليجص فيي ال  لصمص مص شي يصع  ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ضص فيي سي صر  ال  اتي وص اوص لصقص السممص هصوص المذيي خص
ير  لصونص بصصي مص ا تصع  ص بيمص ام نتصم  وص ا كص م  أصي نص مص كص عص هصوص مص جص فييهصا وص رص ا يصع  مص وص

”Det är  Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar.  Därefter reste Han sig över
tronen. Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån och [Han vet] vad som
sänker sig från himlen och vad som stiger upp mot den. Han är med er, var ni än befinner er, och
Allâh ser allt vad ni gör.”52

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 det.”53

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

”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom
under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”54

ورص ا هييص تصمص 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?”55 

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) berättade att den förbannade Farao sade till Hâmân:

بصابص   صس  لهي أصب لصغص ال  ا لمعص حا ر  انص اب ني ليي صص باا يصا هصامص اذي صظصنههص 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.”56

Han sade det  bara för att  han hade hört  Mûsâ (´alayhis-salâm) säga att  hans Herre är  ovanför
himlen. Ser du inte att han sade: 

اذيبا  صظصنههص كص إينهي لص وص

49 13:2
50 25:59
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52 57:4
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54 32:5
55 67:16
56 40:36-37 



”Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Det vill säga när han säger att det finns en gud ovanför himlen.

Samfundets lärda och Salafs imamer (rahimahumullâh) har aldrig varit oense om att Allâh (ta´âlâ)
är ovanför Sin tron och att Hans tron är ovanför Hans himlar. De bekräftade det åt Honom liksom
Han (ta´âlâ)  bekräftade  det  åt  Sig  själv.  De  trodde  på  Honom och  bekräftade  Herrens  (djalla
djalâluh) ord. De sade detsamma som Han (subhânahu wa ta´âlâ) sade om Sin resning över tronen,
vidarebefordrade den ordagrant och anförtrodde Allâh med kunskapen om den. De sade:

لصوا  الل بصابي رص إيلم أصو  ا يصذمكم مص بهنصا وص ندي رص ن  عي نما بيهي كصل  مه  آمص

”Vi tror på detta; allt är från vår Herre.” Men ingen ägnar eftertanke utom de som har förstånd.”57

Allâh (ta´âlâ) berättade att de med djupt rotad kunskap säger så. Han är nöjd med dem och hyllade
dem för det.

Abûl-Hasan ´Abdur-Rahmân bin Ibrâhîm bin Muhammad bin Yahyâ al-Muzakkî underrättade oss:
Muhammad bin Dâwûd bin Sulaymân berättade för mig: ´Alî bin Muhammad bin ´Ubayd Abûl-
Hasan underrättade mig: Abû Yahyâ bin Bishr al-Warrâq berättade för oss:  Muhammad bin al-
Ashras  al-Warrâq  Abû  Kinânah  berättade  för  oss:  Abûl-Mughîrah  al-Hanafî  berättade  för  oss:
Qurrah bin Khâlid berättade för oss, från al-Hasan, från sin moder, från Umm Salamah som sade
om Hans (ta´âlâ) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”58

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och otro
att förneka den.”59 

Abûl-Hasan bin Ishâq al-Madanî berättade för oss: Ahmad bin al-Khadhir Abûl-Hasan ash-Shâfi´î
berättade för oss: Shâdhân berättade för oss: Ibn Makhlad bin Yazîd al-Qahastânî berättade för oss:
Dja´far bin Maymûn berättade för oss: 

”Mâlik bin Anas blev frågad om Hans ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

och hur Han reste Sig. Han svarade: ”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är
obligatoriskt att tro på den och det är innovation att fråga om den. Jag anser att du inte är något
annat än en innovatör.” Sedan befallde han att han körs bort från hans sittning.”

Abû Muhammad al-Makhladî underrättade oss: Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Muslim

57 3:7
58 20:5
59 Ibn Taymiyyah sade:

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



al-Isfarâyînî  berättade  för  oss:  Abûl-Husayn  ´Alî  bin  al-Hasan  berättade  för  oss:  Salamah  bin
Shabîb berättade för oss: Mahdî bin Dja´far bin Maymûn ar-Ramlî berättade för oss, från Dja´far
bin ´Abdillâh:

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

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

”Hur reste Han sig?” 

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

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

Sedan befallde han att han körs ut.” 

Abû ´Alî al-Husayn bin al-Fadhl al-Badjalî blev frågad om Hans resnings tillvägagångssätt över
tronen varvid han svarade:

”Jag känner inte det dolda frånsett det som har klargjorts för oss. Han (´azza wa djall) har lärt oss att
Han har rest Sig över Sin tron utan att berätta hur Han har rest Sig.”

al-Hâkim Abû ´Abdillâh al-Hâfidh underrättade oss: Abû Bakr Muhammad bin Dâwûd az-Zâhid
underrättade  oss:  Muhammad  bin  ´Abdir-Rahmân  as-Sâmî  underrättade  oss:  ´Abdullâh  bin
Muhammad bin Shabûyah al-Marwazî underrättade mig: Jag hörde ´Alî bin al-Husayn bin Shaqîq
säga: Jag hörde ´Abdullâh bin al-Mubârak säga:

”Vi känner vår Herre genom att veta att Han är ovanför de sju himlarna och att Han har rest Sig
över tronen. Han är frånskild från Sin skapelse. Vi säger inte det Djahmiyyah säger, nämligen att
Han är här” och pekade på jorden.”

Jag hörde al-Hâkim Abû ´Abdillâh säga i sin bok ”at-Târîkh” som han sammanställde för folket i
Naysâbûr samt ”Ma´rifat-ul-Hadîth”, och båda böckerna saknar motstycke: Jag hörde Abû Dja´far
Muhammad bin Sâlih bin Hâni' säga: Jag hörde Abû Bakr Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah
säga:

”Den som inte erkänner att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron och att Han har rest Sig över
Sina sju himlar hädar sin Herre. Det är tillåtet att avrätta honom. Antingen ångrar han sig eller också
halshuggs han. Därefter skall hans lik kastas på en soptipp så att stanken från hans kadaver inte
besvärar muslimerna och de otrogna som har avtal  med dem. Hans egendom skall  räknas som
krigsbyte.  Ingen muslim skall  ärva honom eftersom muslimen ärver  inte  den otrogne.  Profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Muslimen ärver inte den otrogne och den otrogne ärver inte muslimen.”60

Vår imam Abû ´Abdillâh Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade i sin ingående bok61

60 al-Bukhârî (6764) och Muslim (1614).  
61 ´Allâmah Rabî´ al-Madkhalî sade:



gällande frigivning av muslimsk slav i samband med soning:

”Baserat på Mu´âwiyah bin al-Hakams hadîth är det inte tillåtet att sona med en sådan slav. Han
ville sona genom att frige en svart slavinna och frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) om att frige henne. Följaktligen prövade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
henne och sade: ”Vem är jag?” Hon pekade mot honom och sedan mot himlen.” Det vill säga, du är
sändebud till  Allâh som är  ovanför  himlen.  Således  sade han (sallâ  Allâhu ´alayhi  wa sallam):
”Frige henne. Hon är förvisso troende.”62

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastslog hennes islam och tro efter att hon hade
erkänt att hennes Herre är ovanför himlen och känt Honom för att vara i höjden och uppe. ash-Shâfi
´î argumenterade med denna hadîth mot dem som tillåter bot med otrogen slav, eftersom han ansåg
att Allâh (subhânah) är ovanför Sin skapelse, Sina sju himlar och Sin tron. Det är ju så muslimerna,
Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, alltid har trott. Han (rahimahullâh) återberättade aldrig en autentisk
hadîth utan att han själv anammade den. al-Hâkim Abû ´Abdillâh (rahimahullâh) underrättade oss:
Imâm  Abûl-Walîd  Hassân  bin  Muhammad  al-Faqîh  underrättade  oss:  Ibrâhîm  bin  Mahmûd
berättade för oss: Jag hörde ar-Rabî´ bin Sulaymân säga: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

”Om ni hör att jag säger en sak medan en annan är autentiskt rapporterad från profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam), så skall ni veta att jag har förlorat mitt sinne.”63 

al-Hâkim (rahimahullâh) sade: Jag hörde Abûl-Walîd säga flera gånger: 

”Det berättades för mig från az-Za´farânî att ash-Shâfi´î nämnde en dag en hadîth varvid en man
frågade honom: ”Abû ´Abdillâh! Anser du samma sak?” Han svarade: ”Ser du mig i en synagoga
eller en kyrka? Ser du mig ha de otrognas kläder? Du ser mig i muslimernas moské, i muslimernas
kläder,  vänd mot deras böneriktning.  Skall  jag återberätta  en hadîth från profeten (sallâ  Allâhu
´alayhi wa sallam) och sedan inte anse samma sak?”

Skillnaden  mellan  Ahl-us-Sunnah  och  Ahl-ul-Bid´a  är  att  när  de  hör  ett  besked  om  Herrens
egenskaper, avfärdar de det direkt. De accepterar inte det. Eller så...64 de det ordagranna för att
sedan tolka det med syftet att annullera beskedet från grunden.”65

”Det vill säga ”al-Umm”.” (Sharh ´Aqidat-is-Salaf wa Ashab-il-Hadîth, sid. 99)
62 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. 
63 al-Albânî sade:

”Rapporterad  av Ibn  Abî  Hâtim i  ”Âdâb-ush-Shâfi´î”,  sid.  93,  Abûl-Qâsim as-Samarqandî  i  ”al-Amâlî”,  vilket
nämns i ”al-Muntaqâ” (1/234) av Abû Hafs al-Mu'adhdhin, Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (9/106) och Ibn ´Asâkir
(1/10/15) med en autentisk berättarkedja.” (Sifatu Salât-in-Nabî, sid. 47)

64 Oklart ord i manuskriptet.  
65 ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, sid. 175-189



Abû Ya´lâ

Imâm Abû Ya´lâ Muhammad bin al-Husayn al-Farrâ' al-Hanbalî (d. 458)

Abû Ya´lâ sade:

”Abûl-Qasam  ´Abdul-Karîm  rapporterade  för  mig  ”Akhbâr-us-Sifât”  om  Salafs  dogm.  Han
återberättade med sin berättarkedja: Ahmad bin ´Alî al-Abâr nämnde att ´Abdullâh bin Tâhir sade
till Ishâq bin Râhûyah:

”Vad är det för hadîther som ni återberättar? Att Allâh (ta´âlâ) stiger ned till den nedersta himlen,
stiger upp och rör på Sig?” Ishâq sade till honom: ”Anser du att Allâh förmår stiga ned, stiga upp
och röra på Sig?” Han svarade: ”Ja.” Han sade: ”Du har alltså inte nekat.”

Han återberättade med sin berättarkedja från Dja´far bin Abî ´Uthmân at-Tayâlisî som berättade att
Yahyâ bin Ma´în sade:

”Om en Djahmî frågar dig ”Hur stiger Han ned?” skall du fråga honom: ”Hur stiger Han upp?”

Han  återberättade  med  sin  berättarkedja  från  Abû  Muhammad  al-Balkhî  som berättade  att  al-
Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Om en Djahmî säger till dig: ”Jag hädar en Herre som stiger ned”, skall du säga till honom: ”Jag
tror på en Herre som gör vad Han vill.”66

Abû Ya´lâ sade:

”Ett annat bevis som annullerar tolkning (التأويل) är att både följeslagarna och efterföljarna förstod
verserna bokstavligt  och lät  bli  att  tolka dem med en annan betydelse än den ordagranna.  Om
tolkning hade varit tillåten skulle de varit först med att tolka för att avfärda liknelse och tvivel.
Faktum  är  att  det  har  rapporterats  från  dem  att  de  avfärdade  tolkning.  Abû  Bakr  al-Khallâl
rapporterade med sin berättarkedja att Umm Salamah sade om Hans (ta´âlâ) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

”Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och otro
att förneka den.”67

Hon sade uttryckligt att resningen inte är okänd, vilket sätter stopp för tolkningar som dominans och
erövring.”68

Abû Ya´lâ sade:

”Mu´âwiyah bin al-Hakam sade:

66 Ibtâl-ut-Ta'wîl (1/51-52)
67 Ibn Taymiyyah sade:

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

68Ibtâl-ut-Ta'wîl (1/71).



”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.”69

Denna hadîth behandlar två frågor:

1 – Det är tillåtet att fråga var Han (subhânah) är och det är tillåtet att svara att Han är ovanför
himlen. 

2 – Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Frige henne. Hon är förvisso troende.”

Den första frågan är uppenbar. Frågan fordrar att den är tillåten och att det är tillåtet att svara att
Han är ovanför himlen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju till henne:

”Var är Allâh?”

Om den inte hade varit tillåten skulle han inte ha ställt den. Hon svarade att Han är ovanför himlen
och han godkände hennes  svar.  Om det  inte  hade varit  tillåtet  att  svara  att  Han (subhânah)  är
ovanför himlen skulle han inte godkänt det.”70

Abû Ya´lâ sade:

”Ibn Fawrak nämnde en annan hadîth via Anas bin Mâlik, vars berättarkedja jag inte känner till, vari
det står:

”Djibrîl var hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en ängel kom och sade till honom:
”Var lämnade du vår Herre?” Han svarade: ”I den sjunde jorden.” En annan ängel kom och sade:
”Var lämnade du vår Herre?” Han svarade: ”I den sjunde himlen.” En tredje ängel kom och sade:
”Var lämnade du vår Herre?” Han svarade: ”I öster.” En fjärde ängel kom och sade: ”Var lämnade
du vår Herre?” Han svarade: ”I väster.”

Om detta är autentiskt, så syftar hadîthen på Hans kunskap om våra hemligheter och vårt uppenbara
tillstånd som äger rum i himlen, på jorden, i öster och i väster. Anledningen att denna tolkning är
obligatorisk,  är  alla  omnämnda  texter  i  Qur'ânen  och  Sunnah  som bevisar  att  Han  är  ovanför
himlen, upprest över tronen och distanserad från skapelsen.”71

69 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). 

70 Ibtâl-ut-Ta'wîl (1/232).
71 Ibtâl-ut-Ta'wîl (1/240).


