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

gudfruktiga följeslagarna och de kunniga imamerna är enade om det.

Ibn Qudâmah al-Maqdisî



Imâm 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...1

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.2

1 at-Tahâwiyyah, sid. 20
2 at-Tahâwiyyah, sid. 47. Imâm Sâlih al-Fawzân sade:

”Bland de Salaf som hade samma stadiga dogm som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare
och efterföljarna, var de fyra imamerna: Imâm Abû Hanîfah, Imâm Mâlik, Imâm ash-Shâfi´î och Imâm Ahmad. De
skyddade dogmen, skrev ned den och förklarade den för studenterna. 

De fyra imamernas anhängare brydde sig om denna dogm. De studerade den, fick sina studenter att memorera den och
författade många böcker i enlighet med metodiken i Qur'ânen och Sunnah; det som anammades av den utvalde (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) och efterföljarna. De avvisade falska och
avvikande dogmer  och klargjorde deras  falskhet.  Detsamma gjorde Ahl-ul-Hadîths  imamer  däribland Ishâq  bin
Râhûyah, al-Bukhârî, Muslim, Imâm Ibn Khuzaymah och Imâm Ibn Qutaybah. Också imamer bland Qur'ân-tolkarna
gjorde så, liksom Imâm at-Tabarî, Imâm Ibn Kathîr och Imâm al-Baghawî. De skrev böcker benämnda ”as-Sunnah”
som till exempel Ibn Abî ´Âsims ”as-Sunnah”, ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbals ”as-Sunnah”, al-Khallâls ”as-
Sunnah” och al-Âdjurrîs ”ash-Sharî´ah”. 

En av dessa imamer som skrev om Salafs dogm var Imâm Abû Dja´far Ahmad bin Muhammad bin Salâmah al-Azdî at-
Tahâwî.  Han tillhörde  300-talets  lärda  i  Egypten.  Han tillskrivs  staden  Tahâ i  Egypten.  Han har  skrivit  denna
kortfattade och nyttiga dogmatiska bok.

Flera förklaringar har skrivits till den, ungefär sju stycken. Däremot finns fel i alla förklaringar. Ty deras författare hade
de senare generationernas metodik. Således undkommer inte deras förklaringar anmärkningar och avvikelser från at-
Tahâwîs dogm. Oss veterligen finns bara en sund förklaring; Ibn Abîl-´Izzs förklaring, även känd som ”Sharh at-
Tahâwiyyah”. Det framgår att han var Ibn Kathîrs elev. Hans förklaring består av utdrag från Shaykh-ul-Islâm Ibn
Taymiyyahs, Ibn-ul-Qayyims och andra imamers böcker. Boken är alltså en stor förklaring. Efter honom har de lärda
refererat till den och månat om den då den är ren och dess kunskaper är autentiska. Boken är nämligen en väldig
referens i dogmatiska sammanhang. 

Författaren skrev som sagt denna bok i enlighet med Ahl-us-Sunnahs dogm i allmänhet. En av dem var Imâm Abû
Hanîfah an-Nu´mân bin Thâbit al-Kûfî. Han var den förste av de fyra imamerna, han upplevde efterföljarna och
återberättade från dem. Detsamma gäller hans två elever Abû Yûsuf och Muhammad ash-Shaybânî och Hanafiyyahs
imamer. Han nämnde deras dogm och att den är överensstämmande med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. 

Det avvisar dagens och senare Hanafiyyah som tillskriver sig Abû Hanîfah men avviker från hans dogm. De håller bara
med honom om Fiqh. Samtidigt avviker de från hans dogm. De antar sin dogm från skolastik och logik. Samma sak
har skett med de senare Shâfi´iyyah; de avviker från Imâm ash-Shâfi´îs dogm. De tillskriver sig enkom hans syn på
Fiqh. Också många senare Mâlikiyyah har fallit i den företeelsen. De har inte alls Imâm Mâliks dogm, de anammar
bara hans Fiqh. När det kommer till dogmen, godtar de olika orden och senare inriktningar.

Denna dogmatiska bok är nämligen en avvisning av dem och deras jämlikar som tillskriver sig de fyra imamerna och
följer deras rättsskolor alltmedan de går emot deras dogmer. 

Det mönstret går även att se i Ashâ´irah; de associerar sig med Imâm Abûl-Hasan al-Ash´arîs första dogm och avfärdar
det han konstaterade och anammade slutligen av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. En sådan tillskrivning är
inkorrekt. Ty om de verkligen hade följt imamernas rättsskolor skulle de även följt deras dogm.” (at-Ta´lîqât al-
Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 23-28)



Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

Ibn Qudâmah sade:

”Det rapporteras från Yûsuf bin Mûsâ al-Baghdâdî att han sade:

”Det sades till Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal: ”Stämmer det att Allâh (´azza wa djall) är ovanför
den sjunde himlen och Sin tron, frånskild från Sin skapelse och att Hans förmåga och kunskap är
överallt?” Han svarade: 

”Ja. Ovanför tronen och Hans kunskap är överallt – inget undkommer den.”

Jag har fått reda på att Abû Hanîfah (rahimahullâh) sade i ”al-Fiqh al-Akbar”:

”Den som nekar att Allâh (ta´âlâ) är ovanför himlen hädar.”

´Abdullâh  bin  Muhammad  underrättade  oss:  Ahmad  bin  ´Alî  underrättade  oss:  Hibatullâh
underrättade  oss:  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Hafs  underrättade  oss:  Muhammad  bin  Ahmad
underrättade oss: al-Hasan bin Yûsuf berättade för oss: Ahmad bin ´Alî bin Zayd berättade för oss:
Muhammad bin Abî ´Amr berättade för oss: ´Amr bin Wahb berättade för oss: Jag hörde Shaddâd
bin Hakîm nämna att Muhammad bin al-Hasan (ash-Shaybânî) sade om hadîther som:

”Allâh stiger ned till den nedersta himlen.”

”Dessa hadîther har återberättats av pålitliga människor. Vi återberättar dem, tror på dem och tolkar
inte dem.”3

Imâm Abûl-Hasan  ´Alî  bin  ´Asâkir  al-Batâ'ihî  al-Muqri'  underrättade  oss:  al-Amîn  Abû  Tâlib
´Abdul-Qâdir bin Muhammad bin ´Abdil-Qâdir al-Yûsufî underrättade oss: Abû Ishâq Ibrâhîm bin
´Umar al-Barmakî underrättade oss: Abû Bakr Muhammad bin ´Abdillâh bin Bakhît underrättade
oss: Abû Hafs ´Umar bin Muhammad bin ´Îsâ al-Djawharî underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin
Muhammad bin Hâni' at-Tâ'î al-Athram berättade för oss: ´Alî bin al-Hasan bin Shaqîq berättade för
mig: 

”Jag sade till  Ibn-ul-Mubârak: ”Hur skall vi känna vår Herre?” Han sade: ”Han är ovanför den
sjunde himlen och Sin tron. Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att Han är här och där.”4

Abû Bakr al-Athram sade: Muhammad bin Ibrâhîm al-Qaysî berättade för mig: 

”Jag sade till Ahmad bin Hanbal: ”Det sägs att Ibn-ul-Mubârak blev frågad hur vi skall känna vår
Herre varpå han svarade: ”Han är ovanför den sjunde himlen och Sin tron.” Ahmad sade: ”Det är
vår åsikt.”56

Ibn Qudâmah sade:

”Nûh al-Djâmi´ sade:

”Jag sade till Abû Hanîfah: ”Vad säger du om dem som har innoverat teser om oväsentligheter och

3 al-Lâlakâ'î (2/433).
4 ´Abdullâh bin Ahmad i ”as-Sunnah” (1/111), al-Bukhârî i ”Khalq Af´âl-il-´Ibâd”, sid. 8, och ad-Dârimî i ”ar-Radd

´alâl-Djahmiyyah”, sid. 9. Autentisk enligt al-Bayhaqî i ”al-Asmâ' was-Sifât”, sid. 538.
5 Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/267).
6 Ithbât Sifat-il-´Uluww, sid. 116-117



kroppar?” Han sade: ”Filosofiska teorier. Håll dig till rapporteringar och Salafs väg. Och håll dig
borta från alla nyheter, ty de är innovationer.”7

7 Dhamm-ut-Ta'wîl, sid. 31 



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

Alla Salaf fördömde de nekande Djahmiyyah. De bekräftade och talade klarspråk om det. Deras
bekräftande uttalanden och avvisningar av nekarna är för många för att ta med här och nu. De kända
imamernas  uttalanden,  liksom Mâlik,  ath-Thawrî,  al-Awzâ´î,  Abû  Hanîfah,  Hammâd bin  Zayd,
Hammâd bin Salamah, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Wakî´ bin al-Djarrâh, ash-Shâfi´î, Ahmad bin
Hanbal, Ishâq bin Râhûyah, Abû ´Ubayd och imamerna från Mâliks, Abû Hanîfahs, ash-Shâfi´îs och
Ahmads respektive rättsskolor, är tillgängliga och otaligt många. Mâlik svar var ett konkret exempel
på bekräftelse. En man sade till honom:

ى تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”8 

Hur reste Han sig?” Mâlik (rahimahullâh) svarade:

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

I en annan formulering står det:

”Hans resning är känd (eller begriplig).”

Han (rahimahullâh) berättade att själva resningen är känd men att resningens beskaffenhet är okänd.
Exakt så säger de som bekräftar. De som nekar bekräftar inte resningen, än mindre beskaffenheten.
Enligt dessa tvivlare är resningen okänd. Om resningen är okänd finns det inget behov av att säga
att dess beskaffenhet är okänd, speciellt inte om resningen är dementerad från första början. Det
dementerade existerar ju inte och saknar därmed en beskaffenhet. Mâliks uttalande är en konkret
bekräftelse av resningen och att den är känd och att den även har en beskaffenhet som emellertid är
okänd för vår del. Till följd därav sade han att frågeställaren om beskaffenheten var en innovatör. Ty
vi skall endast bli frågade om saker som vi känner till. Vi känner inte till resningens beskaffenhet.
Bara för att något är känt och har en beskaffenhet, betyder det inte att vi  har kunskap om den
beskaffenheten.

Det klargörs av att både Mâlikiyyah och andra återberättade att Mâlik hade sagt:

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

Det nämnde Cordobas imam Makkî i sin Qur'ân-tolkning vari han samlade Mâliks ord. Abû ´Umar
at-Talamankî, Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr, Ibn Abî Zayd med flera har citerat det från Mâlik. Otaligt
många andra har också gjort det däribland Ahmad bin Hanbal, hans son ´Abdullâh, al-Athram, al-
Khallâl,  al-Âdjurrî,  Ibn Battah och många andra författare från Ahl-us-Sunnah. Om Mâlik hade
tillhört  de  passiva  eller  nekarna  skulle  de  inte  citerat  hans  bekräftelse.  Mâliks  uttalande  hade
dessförinnan sagts av hans lärare Rabî´ah bin Abî  ´Abdir-Rahmân, vilket Sufyân bin ´Uyaynah
rapporterade från honom. ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Abî Salamah al-Mâdjishûn har ett långt
tal däri han nämner den bekräftande metodiken och avvisar nekarna. Mâlikiyyahs fördömanden av
de  nekande  Djahmiyyah  är  kända  i  deras  böcker.  Mâlikiyyahs  imamer  och  deras  äldre  lärdas
bekräftande tal är många och kända.

Deras lärda har till och med utropat Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs enighet om att Allâh är ovanför

8 20:5



Sin tron med Sin essens9. Ibn Abî Zayd nämnde bara det som Salafs andra imamer hade sagt. Ingen
från Mâlikiyyahs imamer gick emot Ibn Abî Zayd i det. Han nämnde det i förordet till ”ar-Risâlah”
så att alla muslimer skulle lära sig det. Ty enligt Ahl-us-Sunnah är det en lära som alla skall lära sig.
Ingen annan än de nekande Djahmiyyahs anhängare avfärdade Ibn Abî Zayd.

Och de som fördömde honom gjorde inte så för att de ansåg att han hade innoverat eller avvikit från
Qur'ânen och Sunnah, utan för att hans och hans jämlikars uttalanden var ologiska. De sade att Ibn
Abî Zayd inte bemästrade skolastik som är avgörande för att veta vad Allâh (´azza wa djall) kan och
inte kan beskrivas med. De senare som avfärdade Ibn Abî Zayd och hans jämlikar fick sitt tänk från
senare Ashâ´irah som Abûl-Ma´âlî  och hans jämlikar. De i  sin tur hämtade sitt avfärdande från
samma dementerande principer  som Mu´tazilah,  Djahmiyyah och andra har,  medan samfundets
företrädare  och  dess  imamer  är  enade  om  att  bekräfta  och  avvisa  de  passiva  och  nekarna.
Exempelvis rapporterade bland andra al-Bayhaqî att al-Awzâ´î sade:

”Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi
tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”

Abû Mutî´ al-Balkhî rapporterade i sin kända ”al-Fiqh al-Akbar”:

”Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen
eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

ى تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”10

Hans tron är ovanför de sju himlarna.” Jag sade att personen säger att Han har rest Sig över tronen,
men att han inte vet i fall tronen är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Om han dementerar
att Han är ovanför himlen så har Han hädat, ty Han (ta´âlâ) är högst upp. Han åkallas nedifrån, inte
uppifrån.”11

9 ´Allâmah ´Abdul-´Azîz ar-Râdjihî sade:

”Frasen ”med Sin essens” (بذاته) har inte nämnts i Qur'ânen och Sunnah. Syftet med den är att avvisa Djahmiyyah
som dementerar Allâhs (ta´âlâ) höghet över skapelsen och säger att Allâhs höghet är endast i form av position och
makt eller väldighet och tillstånd. De avfärdar essensens höghet. Därför sade han att de är enade om att Allâh är
ovanför Sin tron med Sin essens. 

Högheten kan som sagt delas upp i tre typer:

1 – Höghet med essens. 

2 –  Höghet med makt och myndighet. 

3 – Höghet med position och tillstånd.

Ahl-ul-Bid´a bekräftar de två sistnämnda typerna och förnekar den första.” (at-Ta´lîqât al-Îdhâhiyyah ´alâl-Qâ´idah
al-Marrâkushiyyah, sid. 110)

10 20:5
11 al-Qâ´îdah al-Marrâkushiyyah, sid. 113-114



Imâm Muhammad bin Ahmad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (d. 744) 

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah sade:

”Jag har fått reda på att Abû Hanîfah (rahimahullâh) sade i ”al-Fiqh al-Akbar”:

”Den som nekar att Allâh (ta´âlâ) är ovanför himlen hädar.”12

Mâlik sade:

”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt. Det finns inte en plats utan att den omges
av Hans kunskap.”13

Han sade också:

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

Detta är bekräftat och autentiskt från Mâlik. Rapporterad av al-Bayhaqî och andra.

Muqâtil bin Hayyân sade om Hans (ta´âlâ) ord:

ن نىى م  لى أىدت ه مت وى س  اد  ة  إ لح ه وى سى سى مت لى خى ه مت وى اب ع  ثىة  إ لح ه وى رى ى ثىلى وى ن نحجت ا يىك ون  م  ض  مى ىرت ا ف ي الت مى ات  وى اوى ا ف ي السحمى لىم  مى ى يىعت أىلىمت تىرى أىنح اح
ان وا ا كى ه مت أىيتنى مى عى ثىرى إ لح ه وى مى لى أىكت ل كى وى ذى

”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.”14

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

Sulaymân bin Harb berättade att han hörde Hammâd bin Zayd säga:

”Deras åsikt baseras på att säga att det inte finns något ovanför himlen.”

Det vill säga Djahmiyyah.

´Alî bin al-Hasan bin Shaqîq sade:

”Jag frågade ´Abdullâh bin al-Mubârak: ”Hur bör vi känna vår Herre (´azza wa djall)?” Han sade:
”Genom att Han är ovanför de sju himlarna. Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att Han är här
på jorden.”

Ahmad bin Nasr bin Mâlik sade:

”En man underrättade mig från Ibn-ul-Mubârak som sade: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Jag bävar för
Allâh (´azza wa djall) på grund av alla böner som jag ber mot Djahmiyyah.” Han sade: ”Bäva inte.
De påstår att din gud som är ovanför himlen är ingenting.”

12 Ithbât Sifat-il-´Uluww, sid. 116-117
13 at-Tamhîd (7/138). 
14 58:7



Djarîr bin ´Abdil-Hamîd sade:

”Djahmiyyahs tal börjar som honung och slutar som gift. De försöker säga att det inte finns någon
gud ovanför himlen.”

´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade:

”Djahmiyyah vill säga att Allâh inte talade med Mûsâ och att Han inte är ovanför Sin tron. Jag
tycker att de antingen ångrar sig eller också halshuggs.”

Abû Mu´âdh al-Balkhî sade:

”Allâh är ovanför himlen ovanför tronen, såsom Han har beskrivit Sig själv.”

Yazîd bin Hârûn sade:

”Den som säger att den Nåderike reste Sig över tronen på ett annat sätt än det sätt som förstås av
allmänheten, är en Djahmî.”

Detsamma sade ´Abdullâh bin Maslamah al-Qa´nabî, al-Bukhârîs och Muslims lärare. Bayân bin
Ahmad sade:

”Vi var hos al-Qa´nabî när han hörde en man från Djahmiyyah säga att Allâh har erövrat (استولى)
tronen. Då sade al-Qa´nabî: ”Den som inte är övertygad om att den Nåderike har rest Sig över
tronen på ett sätt som förstås av allmänheten, är en Djahmî.”

Sa´îd bin ´Âmir adh-Dhab´î – imamen av Basrah – sade:

”Djahmiyyah har värre åsikt än judarna och nasaréerna. Alla religioner inklusive muslimerna är
enade om att Allâh är ovanför tronen. Men Djahmiyyah säger: ”Det finns ingen ovanför tronen.”

´Abbâd bin al-´Awâm sade:

”Jag talade med Bishr al-Marîsî och hans anhängare och kom fram till att de säger att det inte finns
någon ovanför himlen. Jag anser att man varken skall ingå i äktenskap med dem eller ärva dem.”

al-Asma´î sade:

”Djahms  hustru  kom  när  en  man  sade  till  henne  att  Allâh  är  ovanför  tronen.  Då  sade  hon:
”Begränsad ovanpå något begränsat?” Den här kvinnan är otrogen på grund av det uttalandet.”

Muhammad bin Mus´ab sade:

”Den som påstår att Du inte talar och inte kommer att bli sedd på Domedagen tror inte på Dig. Jag
vittnar att Du är ovanför tronen, ovanför de sju himlarna, och inte såsom kättarna säger.”

Wahb bin Djarîr sade:

”Håll er borta från Djahms åsikt! De debatterade med mig om att det inte finns någon gud ovanför
himlen. Det där är inget annat än en uppenbarelse från Iblîs. Det där är inget annat än otro.”

Sâlih bin adh-Dhurays sade:



”En man satt fängslad för att ha haft Djahmiyyahs dogm. Efter ett tag hade han ångrat sig. De förde
fram honom till Hishâm bin ´Ubaydillâh för att prova honom. Han sade: ”Vittnar du att Allâh är
ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse?” Han sade: ”Jag vet inte vem som är frånskild från sin
skapelse.” Då sade Hishâm: “För tillbaka honom till fängelset. Han har inte ångrat sig.”

Hishâm bin ´Ubaydillâh var en av de lärda som följde Abû Hanîfahs rättsskola.

Abû Ma´mar al-Qatî´î sade:

”Djahmiyyahs åsikt slutar med att säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.”

Bishr al-Hâfî sade:

”Vi tror på att Allâh har rest Sig över Sin tron såsom Han har velat och att Han känner till allting.”

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

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

´Abdul-Wahhâb bin ´Abdil-Hakam, Abû Dâwûds lärare, sade:

”Den som säger att Allâh är här är en vidrig Djahmî. Allâh är sannerligen ovanför tronen och Hans
kunskap omfattar allting i detta liv och i livet efter detta.”15

15 al-Kalâm ´alâ Mas'alat-il-Istiwâ' ´alâl-´Arsh, sid. 57-66



Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) 

adh-Dhahabî sade:

”Imamernas uttalanden efter al-Djahms och hans dogms uppdykande...

Vi har fått reda på att Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî, mannen bakom ”al-Fiqh al-
Akbar”, sade:

”Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen
eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

ى تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”16

Hans tron är ovanför de sju himlarna.” Jag sade att personen säger att Han har rest Sig över tronen,
men att han inte vet i fall tronen är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Om han dementerar
att Han är ovanför himlen så har Han hädat.”

al-Awzâ´î sade:

”Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi
tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”

Muqâtil bin Hayyân sade om Hans (ta´âlâ) ord:

ن نىى م  لى أىدت ه مت وى س  اد  ة  إ لح ه وى سى سى مت لى خى ه مت وى اب ع  ثىة  إ لح ه وى رى ى ثىلى وى ن نحجت ا يىك ون  م  ض  مى ىرت ا ف ي الت مى ات  وى اوى ا ف ي السحمى لىم  مى ى يىعت أىلىمت تىرى أىنح اح
ان وا ا كى ه مت أىيتنى مى عى ثىرى إ لح ه وى مى لى أىكت ل كى وى ذى

”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.”17

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

Sufyân ath-Thawrî sade om Hans (ta´âlâ) ord:

نت مت ا ك  مت أىيتنى مى ك  عى ه وى مى وى

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

varvid han svarade:

”Det vill säga Hans kunskap.”

Mâlik sade:

16 20:5
17 58:7
18 57:4



”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”19

adh-Dhahabî sade:

”Abû Hanîfah sade:

”Den som dementerar att Allâh är ovanför himlen hädar.”20

Abû Hanîfahs elev Muhammad bin al-Hasan sade om hadîther som:

”Allâh stiger ned till den nedersta himlen.”

”Dessa hadîther har återberättats av pålitliga människor. Vi återberättar dem, tror på dem och tolkar
inte dem.”2122

19 al-´Uluww, sid. 135
20 al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 59
21 al-Lâlakâ'î (2/433).
22 al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 70



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

Bevarade  uttalanden  från  Allâhs  sändebuds  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  följeslagare,
efterföljarna, de fyra imamerna och andra om Allâhs resning över tronen...

al-Awzâ´î sade:

”Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi
tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”

Hammâd bin Zayd nämnde Djahmiyyah och sade:

”De försöker säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.”

Ma´dân sade:

”Jag frågade Sufyân ath-Thawrî om Hans ord:

نت مت ا ك  مت أىيتنى مى ك  عى ه وى مى وى

”Han är med er, var ni än befinner er.”23

varvid han svarade:

”Det vill säga Hans kunskap.”

Wahb bin Djarîr sade:

”Djahmiyyah är kättare och de vill inget annat än att säga att Allâh inte har rest Sig över tronen.”

Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh)... Shaykh-ul-Islâm sade:

”Abû Mutî´ al-Balkhî rapporterade i sin kända ”al-Fiqh al-Akbar”:

”Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen
eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

ى تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”24

Hans tron är ovanför de sju himlarna.” Jag sade att personen säger att Han har rest Sig över tronen,
men att han inte vet i fall tronen är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Om han dementerar
att Han är ovanför himlen så har Han hädat, ty Han (ta´âlâ) är högst upp. Han åkallas nedifrån, inte
uppifrån.”2526 

23 57:4
24 20:5
25 Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah, sid. 138
26 al-Qâ´îdah al-Marrâkushiyyah, sid. 113-114



Imâm ´Alî bin ´Alâ'-id-Dîn bin Abîl-´Izz al-Hanafî (d. 792)

at-Tahâwî sade:

”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.”27

Salafs uttalanden som bekräftar högheten är oerhört många. Bland andra rapporterade Shaykh-ul-
Islâm Abû Ismâ´îl al-Ansârî i sin bok ”al-Fârûq” via Abû Mutî´ al-Balkhî som sade:

”Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen
eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

ى تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”28

Hans tron är ovanför de sju himlarna.” Jag sade att personen säger att Han har rest Sig över tronen,
men att han inte vet i fall tronen är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Om han dementerar
att Han är ovanför himlen så har han hädat, ty Han (ta´âlâ) är högst upp. Han åkallas nedifrån, inte
uppifrån.”29

Man skall inte bry sig om de Ahnâf som förkastar det uttalandet. Flera sekter, däribland Mu´tazilah,
associerar sig med honom. De håller dock inte med många av hans dogmer. På samma sätt finns det
folk som associerar sig med Mâlik, ash-Shâfi´î och Ahmad samtidigt som de går emot flera av deras
dogmer. Incidenten där Abû Yûsuf krävde Bishr al-Marîsî på ånger för att ha förnekat Allâhs höghet
över tronen är känd och rapporteras av Ibn Abî Hâtim och andra.”30

27 at-Tahâwiyyah, sid. 47 
28 20:5
29 al-´Uluww, sid. 103, av adh-Dhahabî.
30 Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 372-394



Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdjî (d. 1307) 

al-Qanûdjî sade:

”Ahmad bin Ibrâhîm al-Ismâ´îlî (rahimahullâh) sade:

”Allâh har rest Sig över Sin tron och Han omger allt med Sin kunskap.”

ash-Shawkânî (rahimahullâh) sade:

”Resningen över tronen är en av Allâhs (subhânah) egenskaper. Den skall inte föreställas, vilket
skolastiken gör.”31

Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade:

”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt. Det finns inte en plats utan att den omges
av Hans kunskap.”32

Salâmullâh bin Shaykh-il-Islâm ad-Dahlawî (rahimahullâh) sade:

”Umm Salamah, Imâm Dja´far as-Sâdiq, al-Hasan, Abû Hanîfah och Mâlik sade: ”Resningen är
känd. Beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den. Det är en innovation att fråga om
den.”

al-Bayhaqî rapporterade att Abû Hanîfah (rahimahullâh) sade att Allâh är ovanför himlen och inte
på jorden och att han sade:

”Den som nekar att Allâh är ovanför himlen har hädat.”

ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade:

”Allâh är ovanför Sin tron ovanför Sin himmel. Han närmar Sig sin skapelse som Han vill och Han
stiger ned som Han vill.”33

Samma sak sade Ahmad.

Ishâq sade:

”De lärda är enade om att Han har rest Sig över tronen och vet allting.”

Detta  sade  även  al-Muzanî,  al-Bukhârî,  Abû  Dâwûd,  at-Tirmidhî,  Ibn  Mâdjah,  Abû  Ya´lâ,  al-
Bayhaqî och andra från Ahl-ul-Hadîth.

Ibrâhîm bin al-Hilyah sade:

”Vår väg är Salafs väg. De följde Qur’ânen och samstämmigheten. De trodde på att Allâh har alltid
haft fullkomliga egenskaper…” till dess att han sade: ”De trodde på hadîtherna som bekräftar att
Han är ovanför tronen och himlen. De bekräftade utan att föreställa eller jämföra och de trodde på

31 Fath-ul-Qadîr (3/88). 
32 at-Tamhîd (7/138). 
33 Ithbât Sifat-il-´Uluww, sid. 133, av Ibn Qudâmah, Idjtimâ´-ul-Djuyûsh, sid. 164, av Ibn-ul-Qayyim, och al-´Uluww

(2/1056) av adh-Dhahabî. 



att Han är frånskild från Sin skapelse.”34 

al-Qanûdjî sade:

”ad-Dahlawî sade:

”al-Bayhaqî rapporterade från Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh) att Allâh är ovanför himlen. Imâm
Abû Hanîfah sade själv i boken ”al-Fiqh al-Akbar”35:

”Den som säger att han inte vet huruvida hans Herre är ovanför himlen eller på jorden är otrogen,
eftersom Allâh (ta´âlâ) säger:

ى تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”36

Hans tron är ju ovanför Hans himmel.”

Samma  lära  visade  Shaykh  Abûl-Hasan  al-Ash´arî  i  boken  ”al-Ibânah”  och  trodde  på  den.
Detsamma gäller Shaykh ´Abdul-Qâdir al-Djaylânî, vilket han klargjorde i sin bok ”al-Ghunyah”.
De som tror på Qur’ânen och Sunnah och följer Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh), Ashâ´irahs
Shaykh och al-Djaylânî skall inte avvika ett hårstrå från den här läran. Faktum är att de skall ha den
här läran.”37  

34 al-Intiqâd ar-Radjîh fî Sharh-il-I´tiqâd as-Sahîh, sid. 88-89 
35 Se ”Sharh al-Fiqh al-Akbar”, sid. 171, ”al-´Uluww” (2/963) av adh-Dhahabî och ”al-Hamawiyyah”, sid. 257, av Ibn

Taymiyyah. 
36 20:5 
37 al-Intiqâd ar-Radjîh fî Sharh-il-I´tiqâd as-Sahîh, sid. 64-65 



Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî sade:

”Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen
eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

ى تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”38

Hans tron är ovanför de sju himlarna.” Jag sade att personen säger att Han har rest Sig över tronen,
men att han inte vet i fall tronen är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Om han dementerar
att Han är ovanför himlen så har Han hädat.”

Detta är klart och tydligt i hans (rahimahullâh) dogm. Det bevisar att han följde Ahl-us-Sunnah wal-
Djamâ´ah i  sakfrågan.  Dementi  av  tronens befintlighet  över  himlen innebär  dementi  av  Allâhs
befintlighet ovanför himlen. Allâh säger ju:

ير  يتفى نىذ  لىم ونى كى تىعت باا فىسى اص  مت حى لىيتك  لى عى س  اء أىن ي رت نت م محن ف ي السحمى ا ه يى تىم ور  أىمت أىم  ضى فىإ ذى م  الىرت فى ب ك  س  اء أىن يىخت نت م محن ف ي السحمى  أىأىم 

”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?”39

Den som dementerar  att  Allâh är  ovanför himlen eller  tronen hädar,  vilket  Imâm Abû Hanîfah
(rahimahullâh) sade. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah enade om. Alla muslimer är skyldiga att
betro att Allâh är ovanför himlen och tronen, att Hans (subhânahu wa ta´âlâ) kunskap är överallt och
att inget är dolt för honom.40 

38 20:5
39 67:16-17 
40 at-Ta´lîqât ´alâr-Risâlah al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 85



Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) 

al-Albânî sade:

”adh-Dhahabî sade:

”Vi har fått reda på att Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî, mannen bakom ”al-Fiqh al-
Akbar”, sade:

”Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen
eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

ى تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”41

Hans tron är ovanför de sju himlarna.” Jag sade att personen säger att Han har rest Sig över tronen,
men att han inte vet i fall tronen är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Om han dementerar
att Han är ovanför himlen så har Han hädat.”

I författarens ord ”mannen bakom ”al-Fiqh al-Akbar”” finns en stark antydan till att boken ”al-Fiqh
al-Akbar” inte är skriven av Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh), tvärtemot vad Hanafiyyah anser.
Den har tryckts i flera upplagor, tillskrivits honom och förklarats av flera Hanafiyyah, däribland
Abû  Mansûr  al-Mâturîdî  vars  dogm anammas  av  de  flesta  Hanafiyyah.  De  flesta  av  dem  är
Mu'awwilah. Du kan se hur denne Abû Mansûr vinklar Abû Hanîfahs ord i ”al-Fiqh al-Akbar” så
pass att han rentav förstör betydelsen av Abû Hanîfahs ord och utesluter dem ur Salaf som inte
tolkade. Han sade när han förklarade hans (rahimahullâh) ord ”Han har hädat”:

”Ty den som säger så signalerar att Han har en plats varpå han är avgudadyrkare.”

Han brydde sig inte alls om att ta hänsyn till hans resterande ord som annullerar hans tolkning,
nämligen:

”... eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

ى تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Detta är ett konkret bevis för att han hädar eftersom han dementerar den konkreta versen om Allâhs
(subhânah) höghet över tronen, inte för att han signalerar att Han har en plats. Fjärran är Allâh från
något sådant!”42   

al-Albânî sade:

”Författaren43 fördömde å det hårdaste dem som brukade frasen ”med Sin essens” (بذاته) i samband
med att de sade att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron med Sin essens. Han gjorde så eftersom den
inte nämndes av Salaf, trots att den tolkar deras ord att Han verkligen har rest Sig över Sin skapelse
på  ett  sätt  som tillkommer  Hans  majestät  och  fullkomlighet.  Han  ansåg  den  vara  onödig.  Se

41 20:5
42 Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 136
43 adh-Dhahabî.



exempelvis citaten från Ibn Abî Zayd (133),  Yahyâ bin ´Ammâr (141),  Abû Bakr at-Talamankî
(143) och Abû Nasr as-Sidjzî (146). 

Begreppet att Allâh är ovanför tronen ”med Sin essens” (بذاته) – även om jag anser att betydelsen är
begriplig och att det är tillåtet att bruka det i förtydligande syfte – är likt ett annat begrepp som
brukar nämnas i Salafs dogm. Det rör sig nämligen om frasen ”åtskild” (بائن) när de säger:

”Allâh är ovanför Sin tron, åtskild från Sin skapelse.”

Flera av Salaf har uttalat sig på detta vis. Du kommer se följande individer bruka den frasen i den
här förkortningen, däribland:

1 – ´Abdullâh bin Abî Dja´far (43)
2 – Hishâm bin ´Ubaydillâh ar-Râzî (51)
3 – Musnid bin Dâwûd al-Massîsî (54)
4 – Ishâq bin Râhuyah (65)
5 – ´Abdullâh bin al-Mubârak 
6 – Abû Zur´ah ar-Râzî (57)
7 – Abû Hâtim ar-Râzî (76)

De två sistnämnda citerade detta från världens lärda. 

8 – Yahyâ bin Mu´âdh ar-Râzî (77)
9 – ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî (82)
10 – Abû Dja´far bin Abî Shaybah (100)

Alla dessa omnämnda kommer från de tre första generationerna vilkas dygd är bekräftad. 

11 – Hammâd al-Bûshandjî (105)

Också han citerade detta från världens lärda.

12 – Ibn Khuzaymah (106)
13 – Abûl-Qâsim at-Tabarânî (122)
14 – Abû Battah (130)
15 – Abû Nu´aym al-Asbahânî (138)

Den sistnämnde tillskrev det Salaf.

16 – Ma´mar bin Ziyâd (139)
17 – Nasr al-Maqdisî (152)
18 – Shaykh-ul-Islâm al-Ansârî (155)
19 – Ibn Wahb (161)

Däremot fanns inte dessa två fraser –  ”åtskild” (بائن) och ”med Sin essens” (بذاته) – på följeslagarnas
(radhiya Allâhu ´anhum) tid. Men när Djahm och hans anhängare innoverade teorin att Allâh är
överallt, blev dessa imamer tvungna att använda begreppet ”åtskild” utan att de fördömde varandra
för det.

Precis samma sak gäller deras uttalande:

”Qur’ânen är inte skapad.”



Följeslagarna kände heller inte till detta begrepp. I stället brukade de säga:

”Qur’ânen är Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tal.”

De lade inte till mer än det. Hade det inte varit för Djahm och hans anhängare bland Mu´tazliah,
borde man ha stannat vid detta begrepp. Men om Lögnens folk ljuger, åläggs Sanningens folk att
tala sanning om än det skulle vara med annorlunda begrepp som inte kändes vid förr. Det var just
detta Imâm Ahmad antydde när han blev frågad om de passiva som sade att Qur’ânen varken är
skapad eller oskapad. Han blev frågad om det är tillåtet för en person att säga att Qur’ânen är Allâhs
tal och sedan förbli tyst. Då sade han:

”Varför skall han förbli tyst? Han kunde ha hållit tyst om inte människorna hade fallit i det de har
fallit. Varför skall han då hålla tyst när de har sagt det de har sagt?”44 

Poängen är att författaren (rahimahullâh) godkände frasen ”åtskild” (ب��ائن) eftersom dessa imamer
hade sagt så samtidigt som han fördömde frasen ”med Sin essens” (بذاته) då den endast brukades av
senare lärda. Han avfärdade den då han månade starkt om att hålla fast vid Salafs metod, trots att
dess betydelse är korrekt och inget obehörigt har bekräftats.”45

al-Albânî fick frågan:

Fråga:  Angående Abû Mutî´  al-Balkhî  som återberättade  Abû Hanîfahs  uttalande i  ”al-Fiqh al-
Akbar”:

”Den som nekar att Allâh är ovanför himlen har hädat.”

Den här rapporteringen kommer på tal i ”Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah”. Du nämner inte Abû
Mutî´ al-Balkhîs tillstånd.

Svar: Hans tillstånd inom Hadîth är uselt.

Fråga: Hur kan vi då acceptera hans återberättelse från Abû Hanîfah om hans tillstånd är uselt inom
Hadîth?

al-Albânî: Vem sade att du behöver acceptera hans återberättelse?

Frågeställare: Jag vill veta om hans återberättelse är usel…

al-Albânî: Du har inte svarat mig.

Frågeställare: Vad var frågan?

al-Albânî: Skall jag upprepa frågan?

Frågeställare: Ja.

al-Albânî: Går det att göra så?

Frågeställare: Jag frågar inte för mig själv. Jag frågar åt en annan person.

44 Masâ'il-ul-Imâm Ahmad, sid. 263-264, av Abû Dâwûd.
45 Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 17-18 



al-Albânî: Jag vet. Därför rådde jag dig att hålla dig borta från ondskan. Vad vill du med denne
Saqqâf? Han hamnar under Allâhs (ta´âlâ) ord:

نحة  وى النحاس  نى التج  د ور  النحاس  م  و س  ف ي ص  ست نحاس  الحذ ي ي وى اس  التخى وى ست ر  التوى ن شى م 

”… mot det onda som den förrädiske frestaren viskar i människornas hjärtan, genom djinnerna och
människorna.”46

Om vi skulle säga att denne al-Balkhî och hans återberättelse aldrig har existerat – kommer vi att
förlora något?

Frågeställare: Nej.

al-Albânî:  Då så.  Varför faller  du för den här personens viskningar då? Han vill  bara vilseleda
människorna med obetydliga saker. Om en person hädar Allâhs (ta´âlâ) ord:

ى تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”47

نىة  ينى أىلتفى سى س  مت ه  خى ار  قتدى انى م  م  كى وح  إ لىيته  ف ي يىوت الرو ة  وى ئ كى لى ج  التمى ر  تىعت

”Till  Honom stiger  änglarna  och den heliga  ingivelsens  ande  upp under  en  dag  vars  längd är
femtiotusen år.”48…

Bevisen med denna innebörd är mångfaldiga. Alla muslimer måste tro på denna innebörd. Tyvärr
har det kommit in filosofi bland muslimerna. Till denna filosofi hör att trosläran inte kan antas om
den inte är definitiv sett till dess bekräftelse och bevisning. Dock uppfyller Allâhs (´azza wa djall)
höghet över tronen dessa två villkor.  Det finns mångfaldiga och definitiva texter som bekräftar
Allâhs (´azza wa djall) höghet över skapelsen.

Om du ser en människa påstå att hon är muslim och ha kunskap och bekämpar dem som kallar till
Qur’ânen och Sunnah (du ser ju hur han vänder dessa definitiva bevis ryggen – deras bekräftelse
och bevisning är definitiva – och sysselsätter dig med al-Balkhî) så måste du akta dig för den här
människan. Det betyder att du inte vet hur saker och ting går till. Du vet inte hur du skall förhålla
dig till den här människan. Har du frågat honom hur han kan förneka dessa definitiva bevisningar
och istället sysselsätta oss med al-Balkhîs rapportering och huruvida den är autentisk eller inte? Jag
tror inte att du har gjort det. Jag tror att om du hade gjort det så hade du inte behövt lyssna hur han
förnekar dessa definitiva bevis och går in på al-Balkhîs värde. Men jag tror inte att du har gått in i
det  med  honom.  Visserligen  kan  jag  ursäkta  dig  därför  att  du  fortfarande  är  omogen  sett  till
kunskap, men jag kan aldrig ursäkta dig för att du går in i dessa frågor med honom, underkastar dig
honom och lyssnar på honom. Det är inte tillåtet.”49 

46 114:4-6 
47 20:5
48 70:4
49 Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (1016).



Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh

Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî sade:

”Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen
eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

ى تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”50

Hans tron är ovanför de sju himlarna.” Jag sade att personen säger att Han har rest Sig över tronen,
men att han inte vet i fall tronen är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Om han dementerar
att Han är ovanför himlen så har Han hädat.”

Alltså  säger  vi  att  högheten  bevisas  i  Qur'ânen,  Sunnah,  samstämmigheten,  intellektet  och
naturligheten. Imâm Abû Hanîfahs (rahimahullâh) ord bevisar tillsynes att Allâh (djalla wa ´alâ) är
ovanför Sina himlar, upprest över Sin tron på ett sätt som tillkommer Hans majestät och att den som
avfärdar det hädar. Ty Han (´azza wa djall) bekräftade det när Han sade:

ى تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”51

50 20:5
51 Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah (1/184-185).


