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FÖRORD
ﻢw اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣr ﺴﻢo

Lov och pris tillkommer Allâh som har rest Sig över Sina himlar och visat Sig i form av
övertygelse i Sina troende och gudfruktiga slavars hjärtan. Han har bestämt för dem i Sitt öde
och välsignat dem i Sitt beslut. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena,
ingen partner har Han, liksom en person som tror på träffen med Honom vittnar, och jag
vittnar att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Hans slav, sändebud och siste
profet.
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. Det har rapporterats så många
rapporteringar kring det ämnet, att det råder en övertygelse om det. Allâh (ta´âlâ) har fört
samman muslimernas hjärtan kring det och ankrat det i alla skapelsers natur. I samband med
svårigheter kan du se hur de tittar upp och riktar sina böner och händer mot himlen. De väntar
på att deras Herre skall rädda dem och de säger det uttryckligt med sina munnar. Detta
förnekas bara av den vilsne innovatören och den prövade efteraparen som följer sin villfarelse.
Härmed kommer jag att nämna några aktuella rapporteringar som jag har fått reda på från
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och de tidigare imamerna.
De rapporteras på ett sätt som inger trosvisshet och övertygelse. Det finns så många aktuella
uttalanden från dem, att deras mångfald är känd. Syftet är att den troende som läser dem stiger
i tro och uppmärksammar det som brukade vara dolt för honom, så att han förstår ämnet klart
och tydligt och håller fast vid Sunnahs bevis och belägg.
Vet – må Allâh benåda dig – att det är ingalunda villkor för en mångfaldig och övertygande
rapportering att den återberättas av många återberättare. Det räcker att många rapporteringar
återberättas kring ett och samma ämne från olika och intygande håll som inte beljuger eller
motsäger varandra så att de fastnar i hjärtan, för att rapporteringen skall vara mångfaldig,
definitiv och övertygande. Vi är ju övertygade om Hâtims givmildhet ehuru det inte finns en
enda rapportering med bra berättarkedja kring den, men den omtalas på det omnämnda sättet.
Och likaså är vi övertygade om exempelvis ´Umars rättvisa, ´Alîs mod och ´Â'ishahs kunskap
och att hon var maka till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och dotter till Abû
Bakr (radhiya Allâhu ´anhum). Därom råder inga tvivel. Mångfalden finns knappt på något
annat vis.
Ämnet som vi skall behandla har rapporterats mångfaldigt och övertygande via autentiska
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berättarkedjor och är återberättade av pålitliga och bra människor. Det finns så många
rapporteringar och källor, att de är otaliga och omöjliga för imamerna att begränsa i böcker.
Samfundet har godtagit dem utan protest eller invändning. Framför allt är dessa rapporteringar
överensstämmande med den mäktiga Qur'ânen som ingen lögn kan nalkas. Nej, den har sänts
ned av en allvis Allâh, som allt lov och pris tillkommer. Allâh (ta´âlâ) sade:
ش
ِ ﺛُﱠﻢ اْﺳَﺘَﻮى َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻌْﺮ
”Därefter reste Han sig över tronen.”1
Denna fras nämns på flera platser i Qur'ânen. Han (ta´âlâ) sade också:
ﺴَﻤﺎء
َأَأِﻣﻨﺘُﻢ ﱠﻣﻦ ِﻓﻲ اﻟ ﱠ
”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen...”2
Denna fras nämns två gånger i Qur'ânen. Han (ta´âlâ) sade även:
ﺼَﻌُﺪ اْﻟَﻜِﻠُﻢ اﻟ ﱠ
ُﺼﺎِﻟُﺢ َﯾْﺮَﻓُﻌﮫ
ﺐ َواْﻟَﻌَﻤُﻞ اﻟ ﱠ
ُ ﻄﱢﯿ
ْ ِإَﻟْﯿِﮫ َﯾ
”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen förhöjer dem.”3
َ ْ ﯾَُﺪﱢﺑُﺮ ا
َ ْ ﺴَﻤﺎء ِإَﻟﻰ ا
ﺳَﻨٍﺔ ﱢﻣﱠﻤﺎ َﺗُﻌﱡﺪوَن
ﻷْﻣَﺮ ِﻣَﻦ اﻟ ﱠ
َ ض ﺛُﱠﻢ َﯾْﻌُﺮُج ِإَﻟْﯿِﮫ ِﻓﻲ َﯾْﻮٍم َﻛﺎَن ِﻣْﻘَﺪاُرهُ َأْﻟ
َ ﻒ
ِ ﻷْر
”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.”4
ﺳَﻨٍﺔ
َ َﺗْﻌُﺮُج اْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜﺔُ َواﻟﱡﺮوُح ِإَﻟْﯿِﮫ ِﻓﻲ َﯾْﻮٍم َﻛﺎَن ِﻣْﻘَﺪاُرهُ َﺧْﻤِﺴﯿَﻦ َأْﻟ
َ ﻒ
”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är
femtiotusen år.”5
Han sade till ´Îsâ (´alayhis-salâm):
ﻲ
َ َﯾﺎ ِﻋﯿ
ﺴﻰ ِإﱢﻧﻲ ُﻣَﺘَﻮﱢﻓﯿَﻚ َوَراِﻓُﻌَﻚ ِإَﻟ ﱠ

1
2
3
4
5

7:54, 10:3, 13:2, 25:59 och 32:4.
67:16 och 67:17
35:10
32:5
70:4

www.da rulha dith.com

4

Allâhs höghet
Shaykh-ul-Islâm, Imâm och Faqîh Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”6
ّ َُﺑﻞ ﱠرَﻓَﻌﮫ
ّ ﷲُ ِإَﻟْﯿِﮫ َوَﻛﺎَن
ﷲُ َﻋِﺰﯾًﺰا َﺣِﻜﯿًﻤﺎ
”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”7
ق ِﻋَﺒﺎِدِه
َ َوھَُﻮ اْﻟَﻘﺎِھُﺮ َﻓْﻮ
”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”8
َﯾَﺨﺎﻓُﻮَن َرﺑﱠﮭُﻢ ﱢﻣﻦ َﻓْﻮِﻗِﮭْﻢ َوَﯾْﻔَﻌﻠُﻮَن َﻣﺎ ﯾُْﺆَﻣُﺮوَن
”De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”9
Han (subhânah) berättade att Farao sade:
ت َﻓﺄَ ﱠ
َ َ ﺳﻰ َوِإﱢﻧﻲ
َ ْ ﺻْﺮًﺣﺎ ﻟﱠَﻌﱢﻠﻲ َأْﺑﻠُُﻎ ا
ُ ﻷ
ب اﻟ ﱠ
ظﱡﻨﮫُ َﻛﺎِذًﺑﺎ
َ طِﻠَﻊ ِإَﻟﻰ ِإَﻟِﮫ ُﻣﻮ
َ ب َأْﺳَﺒﺎ
َ َﯾﺎ َھﺎَﻣﺎُن اْﺑِﻦ ِﻟﻲ
َ ﻷْﺳَﺒﺎ
ِ ﺴَﻤﺎَوا
”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.”10
Det vill säga att Mûsâ (´alayhis-salâm) ljuger när han säger att Allâh, hans Gud, är ovanför
himlen.
Opponenten i ämnet påstår definitivt och övertygat att Mûsâ (´alayhis-salâm) ljög, motsäger
skapelsernas Herre, anser att Hans trovärdige profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade fel
och ignorerar metodiken som följdes av följeslagarna, efterföljarna, de tidigare imamerna och
alla andra skapelser. Vi ber Allâh (ta´âlâ) skydda oss mot innovationer och får oss att följa
Hans väg.

6
7
8
9
10

3:55
4:158
6:18
16:50
40:36–37
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BEVIS FRÅN SUNNAH FÖR ALLÂHS BEFINTLIGHET ÖVER SKAPELSEN

1 – Shaykh Abû Bakr Ahmad bin al-Muqarrab bin al-Husayn al-Karkhî underrättade oss: Abû
Muhammad Dja´far bin Ahmad bin al-Husayn as-Sarrâdj al-Qârî berättade för oss: Hâfidh
Abû Nasr ´Ubaydullâh bin Sa´îd bin Hâtim as-Sidjzî al-Wâylî berättade för oss i Makkah:
Abû Ya´lâ Hamzah bin ´Abdil-´Azîz bin Muhammad al-Muhlî underrättade oss: Abû Hâmid
Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Bilâl al-Bazzâz berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin
Bishr bin al-Hakam berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från ´Amr bin
Dînâr, från Abû Qâbûs (´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs slav), från ´Abdullâh bin ´Amr bin al´Âs som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Den Nåderike benådar de nådiga. Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är
ovanför himlen att benåda er.”11
Rapporterad av at-Tirmidhî, via Muhammad bin Yahyâ bin Abî ´Amr al-´Adanî via Sufyân,
som sade:
”Hadîthen är god och autentisk.”
2 – Shaykh Abûl-Fath Muhammad bin ´Abdil-Bâqî bin Ahmad bin Sulaymân berättade för
oss: Hamd bin Ahmad al-Haddâd berättade för oss: Hâfidh Abû Nu´aym Ahmad bin ´Abdillâh
underrättade oss: ´Abdullâh bin Dja´far bin Ahmad bin Fâris underrättade oss: Yûnus bin
Habîb berättade för oss: Abû Dâwûd at-Tayâlisî berättade för oss: Harb bin Shaddâd och Abân
bin Yazîd berättade för oss, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från Hilâl bin Abî Maymûnah, från
´Atâ' bin Yasâr, från Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî som sade:
”Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom
en varg och tog ett lamm från henne. Jag är ju en vanlig människa och blir arg precis som alla
andra människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll. Därefter gick jag till profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom vad som hade hänt. Efteråt var jag
bedrövad och sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag inte frige henne?” Han sade: ”Kalla på
henne.” Jag kallade på henne. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till
henne: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon
svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Frige henne. Hon är förvisso troende.”12

11 Ahmad (2/160), Abû Dâwûd (4941), at-Tirmidhî (1904), al-Hâkim (4/159) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâlDjahmiyyah”, sid. 20. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4941).
12 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.
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Hadîthen är autentisk. Den rapporteras av Muslim i ”as-Sahîh”, Mâlik i ”al-Muwatta'” och
andra imamer (rahimahumullâh).
3 – ´Abdullâh bin Muhammad underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin ´Alî bin Zakariyyâ atTuraythîthî: Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan at-Tabarî (dvs. al-Lâlakâ'î) berättade för
oss: Ahmad bin ´Ubayd underrättade oss: ´Alî bin ´Abdillâh bin Mubashshir underrättade oss:
Ahmad bin Sinân underrättade oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: al-Mas´ûdî berättade
för oss, från ´Awn bin ´Abdillâh, från sin broder ´Ubaydullâh bin ´Abdillâh bin ´Utbah, från
Abû Hurayrah som berättade:
”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med en svart och utländsk slavinna
och sade: ”Allâhs sändebud! Jag är skyldig att frige en troende slav.” Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon pekade mot himlen. Därpå
sade han till henne: ”Vem är jag?” Hon pekade på Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) och sen mot himlen. Det vill säga att du är Allâhs sändebud. Då sade han: ”Frige
henne.”13
Rapporterad av Ahmad och al-Qâdhî al-Barqî i sina respektive ”al-Musnad.”
4 – Abûl-Mudhaffar Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hamdî underrättade oss: alQâdhî Abûl-Husayn Muhammad bin Muhammad bin al-Husayn underrättade oss: Abû Bakr
Ahmad bin ´Alî bin Thâbit al-Khatîb underrättade oss: al-Qâsim bin Dja´far underrättade oss:
Abû ´Alî al-Lu'lu'î underrättade oss: Abû Dâwûd as-Sidjistânî underrättade oss: Yazîd bin
Khâlid ar-Ramlî berättade för oss: al-Layth bin Sa´d berättade för oss, från Ziyâdah bin
Muhammad, från Muhammad bin Ka´b al-Quradhî, från Fadhâlah bin ´Ubayd, från AbûdDardâ' som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:
”När någon av er våndas, eller när hans broder våndas, skall han säga:
َ ﺴَﻤﺎِء َوا
َرﺑﱠَﻨﺎ ﱠ
َ  اْﻏِﻔْﺮ َﻟَﻨﺎ ُﺣﻮَﺑَﻨﺎ َوَﺧ، ﺴَﻤﺎِء
ﻄﺎَﯾﺎَﻧﺎ
ض َﻛَﻤﺎ َرْﺣَﻤﺘَُﻚ ِﻓﻲ اﻟ ﱠ
 َأْﻣُﺮَك ِﻓﻲ اﻟ ﱠ، س اْﺳُﻤَﻚ
ﷲُ اﻟﱠِﺬي ِﻓﻲ اﻟ ﱠ
َ ﺴَﻤﺎِء َﺗَﻘﱠﺪ
ِ ﻷْر
ب اﻟ ﱠ
َ َأْﻧ
 َأْﻧِﺰْل َرْﺣَﻤًﺔ ِﻣْﻦ َرْﺣَﻤِﺘَﻚ َوِﺷَﻔﺎًء ِﻣْﻦ ِﺷَﻔﺎِﺋَﻚ َﻋَﻠﻰ َھَﺬا اْﻟَﻮَﺟِﻊ، ﻄﱢﯿِﺒﯿَﻦ
ﺖ َر ﱡ
13 Ahmad (3/450), Mâlik (2/777) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 123. adh-Dhahabî sade:
”Hadîthen är god.” (al-´Uluww, sid. 17)
al-Albânî sade:
”I berättarkedjan finns al-Mas´ûdî som heter ´Abdur-Rahmân bin ´Abdillâh bin ´Utbah bin Mas´ûd al-Kûfî. Hans
minne hade blivit hopblandat. Denna hadîth rapporterade han efter att hans minne hade blivit det. Den rapporterar
Yazîd bin Hârûn från honom. Ibn Numayr sade: ”Han var pålitlig men mot slutet av hans liv blev hans minne
hopblandat. Ibn Mahdî och Yazîd bin Hârûn hörde hopblandade hadîther från honom.” Således är adh-Dhahabîs ord
”Hadîthen är god.” inte goda.” (Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 81)
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”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen. Ditt namn är renat. Din order är i himlen och på
jorden på samma sätt som Din nåd är i himlen. Förlåt oss för vår synd och illgärning. Du är
de godas Herre. Sänd ned Din nåd och Ditt botemedel till våndan.”
så frisknar han till.”14
Rapporterad av Abû Dâwûd i ”as-Sunan”.
5 – Abûl-Fath underrättade oss: Abûl-Fadhl Ahmad bin al-Hasan bin Khayrûn underrättade
oss: Abû ´Alî al-Hasan bin Ahmad bin Ibrâhîm bin Shâdhân underrättade oss: Abû Sahl
Ahmad bin Muhammad Ziyâd al-Qattân underrättade oss: Abû Yahyâ ´Abdul-Karîm bin alHaytham bin Ziyâd ad-Dayr´âqûlî underrättade oss: Radjâ' bin Muhammad al-Basrî
underrättade oss: ´Imrân bin Khâlid bin Talîq berättade för oss: Min fader berättade för mig,
från sin fader, från sin farfar som sade:
”Quraysh hade gått till al-Husayn, ´Imrâns fader, och sagt: ”Den här mannen förtalar våra
gudar. Vi vill att du talar med honom och tillrättavisar honom.” De följde honom till dess att
de nästan var framme vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dörr. De satte sig ned och
al-Husayn gick in. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick syn på honom och sade:
”Gör plats åt gamlingen.” De gjorde så. ´Imrân och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
följeslagare var närvarande. al-Husayn sade: ”Vi har fått reda på att du förtalar våra gudar.
Din fader var en nobel man.” Han sade: ”Både min och din fader är i Elden. Husayn! Hur
många gudar dyrkar du i dag?” Han svarade: ”Sju på jorden och en gud ovanför himlen.” Då
sade profeten: ”Vem tillber du när du drabbas av svårigheter?” al-Husayn svarade: ”Honom
som är ovanför himlen.” Profeten sade: ”Han allena bönhör dig och ändå avgudar du andra
med Honom? Antingen är du inte nöjd med Honom eller också fruktar du inte att Han straffar
dig.” Han sade: ”Varken det ena eller det andra.” Jag visste att jag aldrig hade talat med en
liknande person. Då sade han: ”Husayn! Konvertera till islam så skonas du.” Han sade: ”Jag
har folk och familj under mig. Vad skall jag säga till dem?” Han sade: ”Säg: ”Allâh! Jag ber
Dig vägleda mig till det som är bäst för mig, skydda mig mot min själs ondska, lära mig det
som gagnar mig, gagna mig med det som Du har lärt mig och utöka min kunskap som gagnar
mig.”
Han sade så och hann konvertera till islam innan han hade rest sig upp. Följaktligen började
´Imrân pussa hans huvud, händer och fötter. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg
det började han gråta. Det sades: ”Varför gråter du, Allâhs sändebud?” Han sade: ”På grund
av ´Imrâns handling. När al-Husayn gick in som avgudadyrkare reste han sig varken upp eller
14 Abû Dâwûd (3892), Ahmad (6/21), ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 18, al-Bayhaqî i ”al-Asmâ' wasSifât”, sid. 533, och al-Lâlakâ'î i ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah” (648). God enligt Ibn Taymiyyah
i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (3/139). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (3892).
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ens tittade mot hans håll. Först när han konverterade till islam uppfyllde han hans rättighet.
Det rörde mig.” I samband med att al-Husayn gick upp för att gå ut sade profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam): ”Res er upp och följ honom till hans hem.” Väl ute tittade Quraysh på
honom varefter de förtalade honom och gick därifrån.”15
6 – Abû Muhammad ´Abdullâh bin Mansûr bin Hibatillâh bin al-Mawsilî underrättade oss:
Abûl-Husayn al-Mubârak bin ´Abdil-Djabbâr as-Sayrafî underrättade oss: Abûl-Hasan
Muhammad bin ´Abdil-Wâhid bin Dja´far underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Ibrâhîm
bin al-Hasan bin Shâdhân underrättade oss: Abû ´Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin alMughallas underrättade oss: Abû ´Uthmân Sa´îd bin Yahyâ bin Sa´îd al-Umawî underrättade
oss: Min fader berättade för mig: Ibn Ishâq sade:
”En svart slav som ägdes av en invånare i Khaybar gick ut med fåren när han fick reda på att
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade kommit. Han sade till några av sina
vänner: ”Vem är den där mannen?” De sade: ”Han är Allâhs sändebud som har skickats av
Allâh.” Han sade: ”Av Honom som är ovanför himlen?” De svarade: ”Ja.” Han sade: ”Låt
mig komma honom närmare.” Efter att de hade tagit honom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade han: ”Är du Allâhs sändebud?” Han svarade: ”Ja.” Han frågade: ”Av
Honom som är ovanför himlen?” Han svarade ”Ja.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) befallde honom att uttala trosbekännelsen varvid han gjorde det. Därefter vände han
sig mot sina får, kastade grus på deras ansikten och sade: ”Gå er väg! Jag svär vid Allâh att
jag aldrig skall följa efter er något mer.” De gick sin väg och det var det sista han såg av dem.
Slaven krigade till dess att han föll som martyr utan att hinna be en enda bön. Hans kropp
togs till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varpå den lades bakom honom. Han
vände sig mot den för att sedan vända sig om. Det sades: ”Allâhs sändebud! Hur kommer det
sig att du vände dig mot den för att sedan vända dig om?” Han svarade: ”Han är med sin maka
från paradisets kvinnor nu.” Slaven hette Aslam.”16
Rapporterad av al-Umawî i ”al-Maghâzî”.
7 – Abû Muhammad bin ´Abdillâh bin Mansûr al-Mawsilî underrättade oss: Abûl-Husayn bin
at-Tuyûr underrättade oss: Muhammad bin ´Abdil-Wâhid bin Dja´far underrättade oss:
15 Ibn Khuzaymah i ”Kitâb-ut-Tawhîd”, sid. 120, al-Bayhaqî i ”al-Asmâ' was-Sifât”, sid. 534, och adh-Dhahabî i ”al´Uluww, sid. 24, som sade:
”´Imrân är svag.”
16 al-Hâkim rapporterade hadîthen via Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:
”Hadîthens berättarkedja är autentisk och varken al-Bukhârî eller Muslim har rapporterat den.”
adh-Dhahabî sade:
”Sharahbîl [som rapporterar från Djâbir] var anklagad.”
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Ahmad bin Ibrâhîm bin Shâdhân underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin al-Mughallas
underrättade oss: Sa´îd bin Yahyâ al-Umawî berättade för oss: ´Abdullâh bin Ziyâd berättade
för oss, från Ibn Ishâq: Yazîd bin Sinân berättade för mig, från Sa´îd bin al-Udjayrid al-Kindî,
från al-´Irs bin Qays al-Kindî, från ´Adî bin ´Umayrah bin Farwah al-´Abdî som sade:
”Det fanns en rabbin hos oss vid namnet Ibn Shahlâ. Han sade: ”Jag läser i Allâhs
uppenbarade skrift att paradisets folk dyrkar sin Herre på sina ansikten. Jag svär vid Allâh att
jag inte känner till att den egenskapen finns hos någon annan än hos oss judar. Jag läser också
hur deras profet skall komma från Jemen. Den som följer honom är vägledd. Vi kan inte
föreställa oss något annat än att han uppstår från oss judar. Jag läser också att två incidenter
kommer att äga rum: en i Egypten och en i Siffîn. Den i Egypten hörde vi talas om i
faraonernas land, men jag svär vid Allâh att jag inte vet var Siffîn ligger.” Jag svär vid Allâh
att det inte tog lång tid förrän vi fick reda på att en man från Hâshims ätt hade blivit profet
och att han föll ned på ansiktet. Jag kom ihåg Ibn Shahlâs ord och utvandrade till profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Då insåg jag att han och hans följeslagare faller ned på sina
ansikten och säger att deras gud är ovanför himlen, varpå jag konverterade till islam och
började följa honom.”17
8 – Det lästes upp för Muhammad bin ´Abdil-Bâqî medan jag lyssnade: Ahmad bin ´Alî bin
al-Husayn underrättade er: Hibatullâh bin al-Hasan underrättade oss: ´Ubaydullâh bin Ahmad
bin ´Alî underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd berättade för oss: Muhammad
bin Ghâlib al-Antâkî berättade för oss: Yahyâ bin as-Sakan berättade för oss, från Shu´bah
och Qays, från Ishâq, från Abû ´Ubaydah, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda dig.”18
9 – Shaykh Sâlih Abu Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Ahmad bin an-Naqûr al-Bazzâz
underrättade oss: Abû Tâlib ´Abdul-Qâdir bin Muhammad al-Yûsufî underrättade oss: Abû
´Alî al-Mudhahhib underrättade oss: Abû Bakr al-Qatî´î underrättade oss: ´Abdullâh bin
Ahmad berättade för oss: Min fader berättade för oss: Muhammad bin Fudhayl berättade för
oss: ´Umârah bin al-Qa´qâ´ berättade för oss, från Ibn Abî Nu´aym, från Abû Sa´îd al-Khudrî
som sade:

17 al-Isâbah (4/447) av Ibn Hadjar och al-´Uluww, sid. 25, av adh-Dhahabî som sade:
”Hadîthen är främmande.”
18 al-Lâlakâ'î i ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah” (655), ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid.
20, och al-Hâkim som sade:
”Berättarkedjan är autentisk.” (al-Mustadrak (4/248))
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”Efter att ´Alî hade skickat guld i en läderpung från Jemen till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam), delade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp det bland fyra personer:
Zayd al-Khayr, al-Aqra´ bin Hâbis, ´Uyaynah bin Hisn, ´Alqamah bin ´Ilâqah – eller ´Âmir
bin at-Tufayl (´Umarah tvekade). Det ledde till att vissa av hans följeslagare, Ansâr och andra
tog illa upp, varpå Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Litar ni inte på mig när jag är anförtrodd av Honom som är ovanför himlen? Morgon och
afton tar jag emot uppenbarelser från Honom som är ovanför himlen.” Då kom en man fram
till honom. Han hade insjunkna ögon, utstickande käkar och en hög panna. Han sade: ”Frukta
Allâh, Allâhs sändebud!” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte på sitt huvud, tittade på
honom och sade: ”Ve dig! Har inte jag mest rätt av alla på jorden att frukta Allâh?” Mannen
gick iväg. Khâlid sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag inte halshugga honom?” Han (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han kanske ber.” Khâlid sade: ”Han kanske ber, men säger
något som han inte tror på.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag har
inte fått order att gräva i människors hjärtan eller skära upp deras magar.” Profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) följde honom med blicken och sade: ”Från honom kommer det att
uppstå ett folk som kommer att läsa Qur’ânen utan att den går nedför deras halsar. De tränger
igenom religionen liksom pilen tränger igenom bytet.”19
Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim i deras respektive ”as-Sahîh”.
al-Bukhârî rapporterade via Qutaybah bin Sa´îd från ´Abdul-Wâhid bin Ziyâd från ´Umârah
bin al-Qa´qâ´.
Muslim rapporterade via Ibn Numayr från Muhammad bin Fudhayl från ´Umârah från Ibn
Abî Nu´m som hette ´Abdur-Rahmân.
10 – ´Abdullâh bin Muhammad underrättade oss: ´Abdul-Qâdir bin Muhammad underrättade
oss: al-Hasan bin ´Alî underrättade oss: Ahmad bin Dja´far underrättade oss: ´Abdullâh
berättade för oss: Min fader berättade för oss: Husayn bin Muhammad berättade för oss: Ibn
Abî Dhi'b berättade för oss, från Muhammad bin ´Amr bin ´Atâ', från Sa´îd bin Yasâr, från
Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:
”I samband med att en person dör kommer änglarna till honom och säger om han var en from
man: ”Gå ut, du fina själ som var i en fin kropp. Gå ut berömvärd och gläd dig över nåd,
väldoftande örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer att sägas till den till dess att den
går ut. Därefter tas den upp till himlen. Det kommer att bes om tillstånd till inträde för den
varpå det sägs: ”Vem där?” Då sägs det vem det är varefter de säger: ”Välkommen, du fina
själ som var i en fin kropp. Gå ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande örter och en
Herre som inte är arg.” Det kommer att sägas till den till dess att den kommer fram till himlen
19 al-Bukhârî (3610, 3344, 4351 och 7433), Muslim (1064) och Abû Dâwûd (4764).
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vilken Allâh (´azza wa djall) är ovanför. Och om mannen var dålig säger de: ”Gå ut, du vidriga
själ som var i en vidrig kropp. Gå ut fördömd och gläd dig över brännhett vatten, isande
mörker och dylikt.” Det kommer att sägas till den till dess att den går ut. Därefter tas den upp
till himlen. Det kommer att bes om tillstånd till inträde för den varpå det sägs: ”Vem där?” Då
sägs det vem det är varefter de säger: ”Du är inte välkommen, du vidriga själ som var i en
vidrig kropp. Gå tillbaka fördömd. Himlens port kommer inte att öppnas för dig.” Därefter
skickas den tillbaka från himlen tills att den återvänder till graven.”20
11 – Abû ´Abdillâh bin Sadaqah al-Harrânî underrättade oss: al-Farâwî underrättade oss:
´Abdul-Ghâfir al-Fârisî underrättade oss: Abû Ahmad al-Djulûdî underrättade oss: Ibrâhîm
bin Muhammad bin Sufyân underrättade oss: Muslim bin al-Hadjdjâdj berättade för oss: Ibn
Abî ´Umar berättade för oss: Marwân berättade för oss: Yazîd – Ibn Kaysân – berättade för
oss, från Abû Hâzim, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att det inte finns en man som kallar på sin maka
till sin madrass varpå hon avböjer, utan att Han som är ovanför himlen är arg på henne till
dess att han är nöjd med henne.”21
Rapporterad av Muslim.
12 – Abû Sa´îd al-Khalîl bin Abîr-Radjâ' ar-Rârânî underrättade oss: Abû ´Alî al-Haddâd
underrättade oss: Abû Nu´aym underrättade oss: Abû Bakr bin Abî Khallâd underrättade oss:
al-Hârith bin Muhammad bin Abî Usâmah berättade för oss: Ahmad bin Yûnus berättade för
oss: Abûl-Hârith al-Warrâq berättade för oss, från Bakr bin Khunays, från Muhammad bin
Sa´îd, från ´Ubâdah bin Nusayy, från ´Abdur-Rahmân bin Ghunm, från Mu´âdh bin Djabal
som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Allâh ovanför himlen hatar att Abû Bakr skall förfela på jorden.”22
20 Ibn Mâdjah (4262) och Ahmad (2/364). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3456). adh-Dhahabî
sade:
”Rapporterad av Ahmad i ”al-Musnad” och al-Hâkim i ”al-Mustadrak” som sade: ”Den har samma villkor som alBukhârîs och Muslims villkor.” (al-´Uluww, sid. 22)
21 al-Bukhârî (5193) och Muslim (1436).
22 Ibn-ul-Djawzî sade:
”Denna hadîth har hittats på om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den ende som återberättar den från
Bakr bin Khunays är Abûl-Hârith som hette Nasr bin Hammâd. Yahyâ sade: ”Han är lögnare.” Muslim bin alHadjdjâdj sade: ”Hans hadîth utgör ingenting.” an-Nasâ'î sade: ”Han är inte pålitlig.”” (al-Mawdhû´ât (1/319))
adh-Dhahabî sade:
”Abûl-Hârith är okänd. Bakr är svag. Hans korsfäste lärare är förstörd. Återberättelsen är inte autentisk. Må Allâh
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13 – Imâm och Faqîh Nadjm-ud-Dîn Abûl-´Abbâs Ahmad bin Muhammad bin Khalaf skrev
till mig:
”Jag drömde om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varpå jag sade: ”Allâhs sändebud!
Jag vill fråga dig om en sak.” Han sade: ”Vad?” Jag sade: ”I Qur'ânen och autentisk Sunnah
står det att Allâh är ovanför himlen, men ändå förnekar de flesta det.” Han sade: ”Vem
förnekar det? Allâh är ovanför himlen.”
14 – Shaykh Abûl-Fath Muhammad bin ´Abdil-Bâqî lade sin hand på min axel och
underrättade oss: Abû ´Abdillâh Muhammad bin Abî Nasr al-Humaydî lade sin hand på min
axel och berättade för oss: Abû Ishâq Ibrâhîm bin Sa´îd bin ´Abdillâh an-Nu´mânî lade sin
hand på min axel och berättade för oss: Abû Sa´d Ahmad bin Muhammad bin Ahmad lade sin
hand på min axel och berättade för oss: Abûl-Hasan Ahmad bin ´Îsâ al-Faradhî lade sin hand
på min axel och berättade för oss: Abûl-Hasan Ahmad bin al-Hasan bin Muhammad al-Makkî
lade sin hand på min axel och underrättade oss: Abû ´Amr Hilâl bin al-´Alâ' ar-Raqqî lade sin
hand på min axel och berättade för oss: Min fader lade sin hand på min axel och berättade för
mig: Abû Ishâq as-Sabî´î lade sin hand på min axel och berättade för oss: ´Abdullâh bin alHârith lade sin hand på min axel och berättade för mig: al-Hârith al-A´war lade sin hand på
min axel och berättade för mig: ´Alî bin Abî Tâlib lade sin hand på min axel och berättade för
oss: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lade sin hand på min axel och berättade
för mig:
”Den trovärdige talaren, skapelsernas Herres budbärare som är anförtrodd Hans uppenbarelse,
lade sin hand på min axel och berättade för mig: Jag hörde Isrâfîl säga: Jag hörde Pennan
säga: Jag hörde Tavlan säga: Jag hörde Allâh (ta´âlâ) ovanför tronen säga till något ”Bli!” och
det var. Ordet hinner inte ens uttalas helt förrän något har blivit.”23
15 – Jag läste för Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Hamdî: al-Qâdhî
Abûl-Husayn underrättade er: Abû Bakr al-Khatîb underrättade oss: Abû ´Umar al-Hâshimî
underrättade oss: Abû ´Alî al-Lu'lu'î underrättade oss: Abû Dâwûd as-Sidjistânî berättade för
oss: Muhammad bin as-Sabâh berättade för oss: al-Walîd bin Abî Thawr berättade för oss,
från Simâk, från ´Abdullâh bin ´Umayrah, från al-Ahnaf bin Qays, från al-´Abbâs bin ´AbdilMuttâlib som sade:
”Jag var i Bathâ' bland en grupp människor som även Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) befann sig i. Han tittade på ett moln som strök förbi och sade: ”Vad kallar ni det
förbanna den som hatar Abû Bakr!” (al-´Uluww, sid. 55)
23 adh-Dhahabî sade:
”Hadîthen är falsk. Hilâl har aldrig sagt den. Ahmad al-Makkî var lögnare. Jag tog bara med den för att varna för den.”
(´al-´Uluww, sid. 45)
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för?” De sade: ”Moln.” Han sade: ”Nimbus då?” De sade: ”Nimbus också.” Han sade: ”Sky
då?” De sade: ”Sky också.” Han sade: ”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och
jorden?” De sade: ”Det vet vi inte.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är sjuttioett, sjuttiotvå
eller sjuttiotre år. Detsamma gäller himlen ovanför den.” Han kom upp i sju himlar och sade:
”Ovanför den sjunde himlen 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.
Ovanför den är Allâh (ta´âlâ).”24
16 – Jag läste för Abûl-Mudhaffar bin Hamdî: Muhammad bin Muhammad bin al-Husayn
underrättade er: Ahmad bin Thâbit underrättade oss: al-Qâsim bin Dja´far underrättade oss:
Muhammad bin Ahmad bin ´Amr underrättade oss: Sulaymân bin al-Ash´ath 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, från
Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im, från sin fader, från sin fader som sade:
”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud!
Liven går under, familjerna hungrar och egendomarna ödeläggs. Be din Herre om regn för
oss. Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam): ”Fri är Allâh från brister! Fri är Allâh från brister!” Han fortsatte säga så till dess
att det syntes på hans följeslagares ansikten. Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam): ”Ve dig! Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse. Ve dig! Vet du
vem Allâh är? Allâh är ovanför Sin tron och Hans tron är ovanför Hans himlar.”25
17 – Det lästes för Fâtimah bint Muhammad bin ´Alî al-Bazzâzah i Nafîsah medan jag
lyssnade: Abû ´Abdillâh al-Husayn bin Ahmad bin Muhammad bin Talhah underrättade er:
Abûl-Husayn ´Alî bin Muhammad bin ´Abdillâh bin Bishrân underrättade oss: ´Abdus-Samad
24 Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193),
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).
25 Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî
Dâwûd” (1017). adh-Dhahabî sade:
”Denna hadîth är mycket främmande. Ibn Ishâq är ett argument när det kommer till biografier förutsatt att han berättar
vem han har hört av. För övrigt kan han rapportera motsättande och konstiga saker. Allâh vet bättre om profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt detta eller inte.
Angående dessa hadîther, så tror vi på dem som är autentiska och som Salaf enstämmigt förkunnade vidare och godtog.
De hadîther som har kritiserade berättarkedjor eller bär på olika tolkningar rapporterar vi över lag bara vidare och
klargör deras tillstånd. Jag har bara tagit med denna hadîth därför att den understryker det som mångfaldigt har
rapporterats om Allâhs (ta´âlâ) höghet och befintlighet över tronen samt är överensstämmande med Qur'ân-verserna.”
(al-´Uluww, sid. 39)
www.da rulha dith.com

14

Allâhs höghet
Shaykh-ul-Islâm, Imâm och Faqîh Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

bin ´Alî bin Mukram underrättade oss: al-Hârith bin Muhammad bin Dâhir at-Tamîmî
berättade för oss: ´Alî bin ´Âsim berättade för oss: Dâwûd bin Abî Hind berättade för oss,
från ´Âmir ash-Sha´bî som berättade att Zaynab brukade säga till profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam):
”Av alla dina hustrur har jag den största rättigheten och jag har haft den bäste
vigselförrättaren. Den Nåderike gifte bort mig till dig ovanför Sin tron och Djibrîl var
medlaren. Jag är också din kusin. Ingen annan av dina hustrur är släkt med dig.”26
18 – Abûl-Fath bin al-Battî underrättade oss: Abûl-Fadhl bin Khayrûn underrättade oss: Abû
´Alî bin Shâdhân underrättade oss: Abû Sahl bin Ziyâd underrättade oss: al-Qâdhî Ahmad bin
Muhammad al-Bartî berättade för oss: al-Qa´nabî berättade för oss: al-Mughîrah bin ´AbdirRahmân al-Qurashî berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah
som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”När Allâh (´azza wa djall) hade bestämt skapelsen skrev Han i Sin bok som är hos Honom
ovanför tronen: Min nåd har hunnit före Min vrede.”27
I Abû Hurayrahs formulering står det att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) säga:
”Innan Allâh skapade skrev Han: ”Min nåd har hunnit före Min vrede.” Den är hos Honom
ovanför tronen.”
Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.
19 – Muhammad bin ´Abdil-Bâqî underrättade oss: Hamad bin Ahmad al-Haddâd
underrättade oss: Ahmad bin ´Abdillâh underrättade oss: Muhammad bin al-Mudhaffar
berättade för oss: Ahmad bin ´Umayr berättade för oss: ´Alî bin Ma´bad bin Nûh berättade
för oss: Sâlih bin Bayân berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Hakam, från
Mudjâhid, från Ibn ´Abbâs som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade:
”När en slav eftersträvar ett världsligt ändamål kommer Allâh på honom ovanför de sju
himlarna och säger: ”Mina änglar! Min slav eftersträvar ett världsligt ändamål. Om Jag ger
det till honom kommer Jag att öppna en av Eldens portar för honom. Håll honom borta från
det.” Följaktligen börjar slaven bita sina fingrar och säga: ”Vem hann före mig? Vem har
26 at-Tabarî (22/14), al-Bukhârî (7421), at-Tirmidhî (3213) och Ahmad (3/226).
27 al-Bukhârî (3194), Muslim (2751), Ahmad (2/358), Ibn Mâdjah (4295), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 57, alÂdjurrî i ”ash-Sharî´ah”, sid. 290, Ibn Abî ´Âsim (608) och al-Ansârî i ”al-Arba´ûn fî Dalâ'il-it-Tawhîd” (12).
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straffat mig?” I själva verket är det endast en nåd som Allâh har benådat honom med.”
Hadîthen är främmande från Shu´bah, från al-Hakam, från Mudjâhid. Abû Nu´aym sade:
”Vi har endast skrivit ned den via ´Alî bin Ma´bad, från Sâlih.”28
20 – Muhammad underrättade oss: Hamad underrättade oss: Ahmad bin ´Abdillâh
underrättade oss: Sulaymân bin Ahmad berättade för oss: Muhammad bin Ahmad bin alBarâ' berättade för oss: ´Abdul-Mun´im bin Idrîs bin Sinân berättade för oss, från sin fader,
från Wahb bin Munabbih, från Djâbir bin ´Abdillâh och ´Abdullâh bin ´Abbâs som sade:
”´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Allâhs sändebud! Vem skall tvätta dig när du dör? Vad
skall du lindas i? Vem skall be över dig? Vem skall sänka dig i graven?” Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Du, ´Alî, skall tvätta mig, Ibn ´Abbâs skall hälla
vattnet och Djibrîl skall vara den tredje. När ni har tvättat mig skall ni linda in mig i tre nya
tyger. Djibrîl skall komma med balsam från paradiset. När ni har lagt mig på båren skall ni
lägga in mig i moskén och gå ut. Den förste som skall be över mig är min Herre (´azza wa
djall) ovanför Sin tron, därefter Djibrîl, därefter Mîkâ'îl, därefter Isrâfîl, därefter änglarna,
skara efter skara. Sedan får ni komma in och rada upp er. Ingen får ställa sig framför mig.”
Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött, förde de in honom i
moskén och gick ut. Den förste som bad över honom var Herren ovanför Sin tron, därefter
Djibrîl, därefter Mîkâ'îl, därefter Isrâfîl, därefter änglarna, skara efter skara.”29
21 – Muhammad underrättade oss: Hamad underrättade oss: Ahmad underrättade oss: Abû
Bakr Ahmad bin as-Sindî berättade för oss: Dja´far bin Muhammad bin as-Sabâh berättade
för oss: Yahyâ bin Khidhâm bin Mansûr berättade för oss: Muhammad bin ´Abdillâh bin
Ziyâd al-Ansârî berättade för oss: Mâlik bin Dînâr berättade för oss, från Anas bin Mâlik
(radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade:
”Djibrîl (´alayhis-salâm) berättade för mig från Allâh (´azza wa djall) att Han (ta´âlâ) säger:
”Jag svär vid Min makt, majestät och enfaldighet, Min skapelses behov av Mig, Min resning
över Min tron och Min höga plats, att Jag skäms för att straffa Min manliga och kvinnliga
slav som har blivit gråhåriga med islam.” Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
28 Hilyat-ul-Awliyâ' (3/305). adh-Dhahabî sade:
”Sâlih är förstörd. Shu´bah har inte återberättat detta.” (al-´Uluww, sid. 44)
29 Hilyat-ul-Awliyâ' (4/77). adh-Dhahabî sade:
”Hadîthen är påhittad. Jag anser att den tillhör ´Abdul-Mun'ims lögner. Jag har bara tagit med den för att exponera
dess tillstånd.” (al-´Uluww, sid. 43)
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sallam) börja gråta varvid jag frågade: ”Varför gråter du?” Han svarade: ”Jag gråter på grund
av den som Allâh (ta´âlâ) skäms för men som själv inte skäms för Allâh (´azza wa djall).”30
22 – Abûl-Faradj Yahyâ bin Mahmûd ath-Thaqafî underrättade oss: Min farfar Hâfidh Ismâ´îl
bin Muhammad bin al-Fadhl underrättade oss: Abûl-Hasan ´Alî bin Muhammad bin
Muhammad bin al-Khatîb al-Anbârî underrättade oss: Abû ´Abdillâh al-Husayn bin ´Umar
bin Burhân underrättade oss: Dja´far bin Muhammad al-Khuldî berättade för oss: Ibrâhîm bin
´Abdillâh bin Muslim berättade för oss: Sahl bin Bakkâr berättade för oss: ´Abdus-Salâm
berättade för oss, från ´Ubaydah al-Hudjaymî som berättade att Abû Djurayy Djâbir bin
Sulaym sade:
”Jag satte mig på min kamel och började rida mot Makkah för att hitta honom. Den knäade
utanför porten till moskén. Jag såg honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sitta, iklädd en
rock med röda inslag. Jag sade: ”Fred med dig, Allâhs sändebud!” Han svarade: ”Och fred
med dig.” Jag sade: ”Vi beduiner är ett respektlöst folk. Lär mig några ord som Allâh kan
gagna mig med.” Han sade tre gånger: ”Kom närmare. Vad sade du?” Jag sade: ”Vi beduiner
är ett respektlöst folk. Lär mig några ord som Allâh kan gagna mig med.” Han sade: ”Frukta
Allâh. Se inte ned på någon god handling, inte ens att du häller resterna i din hink till en
person som ber om vatten. När du träffar din broder skall du le honom i ansiktet. Jag varnar
dig för långa kläder. Det är högmodigt och Allâh älskar inte högmod. Om någon förtalar dig
för något som han vet om dig, så skall du inte förtala honom för något som du vet om honom.
Allâh (ta´âlâ) kommer att belöna dig och skriva ned hans synd. Förtala inget som Allâh (´azza
wa djall) har gett till dig.” Abû Djurayy sade: ”Jag svär vid Honom som tog Muhammads
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själ att jag förtalade varken mitt lamm eller min kamel.” Jag
sade: ”Allâhs sändebud! Du nämnde långa kläder. Måhända har en man ett sår eller något
annat som han skäms för att visa.” Han sade: ”Det är harmlöst till halva smalbenen eller till
anklarna. En man innan er tog på sig två rockar och gick arrogant i dem varpå Allâh tittade
på honom ovanför Sin tron, började hata honom och befallde jorden att sluka honom. Han är
i jorden. Akta er därför för Allâhs (´azza wa djall) straff.”31
23 – Jag läste upp för Abûl-Ma´âlî ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân bin Ahmad bin Sâbir asSulamî: ash-Sharîf Abûl-Qâsim al-Husaynî underrättade er: ´Abdul-´Azîz bin Ahmad alKitânî underrättade oss: Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin ´Uthmân berättade för oss:
Min farbror Muhammad bin al-Qâsim bin Ma´rûf underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin ´Alî
bin Sa´îd underrättade oss: Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: ´Abdah bin
30 Hilyat-ul-Awliyâ' (2/387). adh-Dhahabî sade:
”Den hamnar bland de påhittade hadîtherna. Denne al-Ansârî är inte pålitlig.” (al-´Uluww, sid. 43)
31 adh-Dhahabî sade:
”Dess berättarkedja är mjuk.” (al-´Uluww, sid. 36)
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Sulaymân berättade för oss, från Abû Hayyân, från Habîb bin Abî Thâbit som berättade att
Hassân bin Thâbit kvädde för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):
Med Allâhs lov vittnar jag att Muhammad
är sändebud till Honom som är ovanför himlarna
Och att både Yahyâs fader och Yahyâ
har accepterade handlingar hos hans Herre
Och Maryams son som judarna är fiender till
är ett sändebud, sänd av Honom som äger tronen
När Sanddynernas broder uppstår bland dem
skall han kämpa för Allâh och vara rättvis32
24 – Abûl-Qâsim Yahyâ bin As´ad bin Bûsh underrättade oss: Abûl-´Izz Ahmad bin
´Ubaydillâh bin Kâdis underrättade oss: Abû ´Alî Muhammad bin al-Husayn al-Djâzirî
underrättade oss: Abûl-Faradj al-Mu´âfâ bin Zakariyyâ al-Djarîrî underrättade oss:
Muhammad bin al-Qâsim al-Anbârî berättade för oss: Muhammad bin al-Marzabân berättade
för oss: Abû ´Abdir-Rahmân al-Djawharî berättade för oss: ´Ubaydullâh bin adh-Dhahhâk
berättade för oss: al-Haytham bin ´Adî berättade för oss, från ´Awânah bin al-Hakam som
sade:
”En delegation av poeter hade kommit till ´Umar bin ´Abdil-´Azîz. I flera dagar stod de
utanför hans port utan att få komma in. En dag beslöt de sig för att återvända. Då gick ´Adî
bin Arta'ah förbi dem varpå Djarîr sade till honom:
Du riddare som för sitt riddjur
detta är din tid – min tid har gått
Hälsa vår kalif om du träffar honom
att jag har varit som fängslad vid porten
Glöm inte vårt ärende – må du förlåtas
jag har varit borta länge från min familj och mitt land
´Adî gick in till ´Umar och sade: ”Du troendes ledare! Poeter står utanför din port. Deras pilar
är giftiga och deras ord accepteras.” Han sade: ”Ve dig, ´Adî! Vad har jag med poeter att
göra?” Han sade: ”Må Allâh stärka de troendes ledare! När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) hyllades gav han tillbaka i gengäld. Du har ett exempel i Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).” Han sade: ”Hur då?” ´Adî sade: ”al-´Abbâs bin Mirdâs asSulamî hyllade honom varvid han gav honom en rock.” ´Umar frågade: ”Kan du återberätta
32 Ibn Abî Shaybah (8/695). adh-Dhahabî sade:
”Berättarkedjan är ofullkomlig.” (al-´Uluww, sid. 40)
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något av det han har sagt?” Han svarade: ”Ja:
Jag har sett dig, du bästa skapelse
sprida och lära en skrift som kommit med sanningen
Du föreskrev för oss vägledningens religion
efter att vi var vilsna och sanningen mörklagd
Med bevis har du upplyst det lummiga
och släckt den brinnande elden
Vem kan hälsa profeten Muhammad från mig
var och en belönas för det han gjort
Du rättade till sanningens väg som varit sned
dess pelare har varit raserad sedan en lång tid tillbaka
Vår Gud är fjärran ovanför tronen
Allâhs plats är högre och väldigare33
Därefter nämnde han resten.
25 – Det lästes upp för ´Abdullâh bin Mansûr medan jag lyssnade: Abûl-Husayn al-Mubârak
bin ´Abdil-Djabbâr underrättade er: Muhammad bin ´Abdil-Wâhid underrättade oss: Abû
Bakr bin Shâdhân underrättade oss: Abû ´Abdillâh bin al-Mughallas underrättade oss: Sa´îd
bin Yahyâ al-Umawî berättade för oss: Min fader berättade för mig: Muhammad bin Ishâq
berättade för oss, från Ma´bad bin Ka´b bin Mâlik som sade:
”Efter att Sa´d bin Mu´âdh hade dömt Banû Quraydhah, sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) till honom: ”Du har dömt med samma dom som Allâh ovanför de sju
himlarna.”34
26 – Tâhir bin Muhammad al-Maqdisî underrättade oss: Abûl-Hasan Makkî bin Mansûr
underrättade oss: Abû Bakr al-Djarshî underrättade oss: Abûl-´Abbâs al-Asamm berättade för
oss: ash-Shâfi´î underrättade oss: Ibrâhîm bin Muhammad underrättade mig: Mûsâ bin
´Ubaydah berättade för mig: Abûl-Azhar Mu´âwiyah bin Ishâq bin Talhah berättade för mig,
från ´Ubaydullâh bin ´Umayr som berättade att han hörde Anas bin Mâlik säga:
”Djibrîl (´alayhis-salâm) kom med en vit och befläckad spegel till profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vad är det?” Han sade:
”Det är fredagen. Du och ditt samfund har särskilts med den. Människorna, judarna och
33 Ibn ´Abdi Rabbih al-Andalusî i ”al-´Aqd al-Farîd” (1/205). adh-Dhahabî sade:
”al-Haytham bin ´Adî är svag.” (al-´Uluww, sid. 42)
34 Autentisk enligt adh-Dhahabî i ”al-´Uluww”, sid. 32
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nasaréerna, kommer att ta efter er därom. Den är bra för er. Under den finns en stund vari det
inte finns en troende slav som ber och frågar Allâh om något bra utan att han bönhörs. Den
dagen anser vi vara Ytterlighetens dag.” Profeten (´alayhis-salâm) sade: ”Djibrîl! Vad är
Ytterlighetens dag?” Han svarade: ”Din Herre har skapat en vid dal i paradiset. Däri finns
sand av mysk. På fredagen skickar Allâh (´azza wa djall) ned de änglar som Han vill. Runt
Honom kommer det att finnas predikstolar av ljus. Där finns profeternas sittplatser. De
predikstolarna kommer att omges av predikstolar av guld, utsmyckade i rubiner och
akvamarin. Där finns martyrerna och de trovärdiga som skall sitta bakom dem på den sanden.
Allâh skall säga till dem: ”Jag är er Herre. Jag har infriat Mitt löfte till er. Fråga Mig så
kommer Jag att ge er.” Då säger de: ”Vår Herre! Vi ber Dig om Ditt välbehag.” Han säger då:
”Jag är nöjd med er. Jag skall ge er allt ni önskar och Jag har mer därtill.” De skall älska
fredagen då deras Herre begåvar dem väl. Den dagen reste Sig er Herre över tronen, Âdam
skapades och då inträder Stunden in.”35
27 – Muhammad underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan underrättade oss: Abûl-Qâsim
´Abdur-Rahmân bin ´Ubaydillâh al-Hirfî underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Sulaymân
an-Nadjdjâd berättade för oss: Muhammad bin ´Abdillâh bin Sulaymân berättade för oss:
Muhammad bin Abî Bakr berättade för oss: Zâ'idah bin Abîr-Raqâd berättade för oss, från
Ziyâd an-Numayrî, från Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) som sade:
”Jag kom in till min Herre (´azza wa djall) medan Han var ovanför Sin (tabârak wa ta´âlâ)
tron.”36
28 – Jag läste upp för Abûl-´Abbâs Ahmad bin al-Mubârak bin Sa´d: Min farfar Abûl-Ma´âlî
Thâbit bin Bundâr bin Ibrâhîm underrättade er: Abû ´Alî al-Hasan bin al-Husayn bin Dûmâ
underrättade oss: Makhlad bin Dja´far underrättade oss: Abû Muhammad al-Hasan bin ´Alî
al-Qattân underrättade oss: Ismâ´îl bin ´Îsâ al-´Attâr underrättade oss: Ishâq bin Bishr
underrättade oss: ´Uthmân bin as-Sâdj underrättade mig, från Muqâtil bin Hayyân, från Abûl35 ash-Shâfi´î i ”al-Musnad” (374). adh-Dhahabî sade:
”Ibrâhîm och Mûsâ är svaga.” (al-´Uluww, sid. 30)
36 adh-Dhahabî sade:
”Zâ'idah är svag. Själva hadîthen rapporteras liknande i al-Bukhârîs ”as-Sahîh” via Qatâdah, från Anas, från profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:
”Jag bad min Herre om tillstånd att få komma in till Honom, vilket jag fick.”
Abû Ahmad al-´Assâl rapporterade i ”Kitâb-ul-Ma´rifah” med stark kedja via Thâbit, från Anas vari det står:
”Jag kom fram till paradisets port som öppnades för mig. Jag kom till min Herre som var på Sin stol varpå jag föll ned
i Sudjûd.” (al-´Uluww, sid. 32)
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Djârûd al-´Abdî, från Djâbir bin ´Abdillâh som sade:
”Jag fick höra talas om en hadîth om vedergällning och att dess återberättare är i Egypten. Jag
köpte en kamel och reste iväg till honom. Jag reste en månad innan jag kom fram till Egypten.
Jag frågade efter mannen som återberättar hadîthen om vedergällningen och blev vägledd till
honom. Väl framme fann jag en stängd dörr och en svart pojke. Jag sade: ”Är din ägare här?”
Han sade inget till mig. Sedan gick han in och berättade för sin ägare att en beduin står utanför
dörren. Han kom ut och sade: ”Vem är du?” Jag svarade: ”Jag är Djâbir bin ´Abdillâh.” Han
sade: ”Stig in.” Jag steg in och sade: ”Jag har fått reda på att du återberättar en hadîth om
vedergällning från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag har inte hört den och
ingen annan än du har memorerat den.” Han sade: ”Ja. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Allâh skall återuppväcka er på Domedagen barfota, nakna
och oomskurna. Därefter, medan Han står ovanför Sin tron, skall Han ropa med en högt röst
så att både nära och avlägsna hör Honom: ”Jag är Domaren. Idag finns ingen orättvisa. Jag
kommer att låta den förtryckte vedergälla förtryckaren om det så handlar om en örfil eller ett
handslag. Jag kommer att låta den enhörniga geten vedergälla den behornade geten. Jag skall
fråga käppen varför den skrapade sitt offer och stenen varför den träffade sitt offer. Med det
har Jag sänt Mina sändebud och uppenbarat Mina skrifter och om det har Jag sagt:
ْ ُﻂ ِﻟَﯿْﻮِم اْﻟِﻘَﯿﺎَﻣِﺔ َﻓَﻼ ﺗ
َ ﻀُﻊ اْﻟَﻤَﻮاِزﯾَﻦ اْﻟِﻘْﺴ
َ ﺲ
ﺷْﯿًﺌﺎ َوِإن َﻛﺎَن ِﻣْﺜَﻘﺎَل َﺣﺒﱠٍﺔ ﱢﻣْﻦ َﺧْﺮَدٍل َأَﺗْﯿَﻨﺎ ِﺑَﮭﺎ َوَﻛَﻔﻰ ِﺑَﻨﺎ َﺣﺎِﺳِﺒﯿَﻦ
ٌ ﻈَﻠُﻢ َﻧْﻔ
َ َوَﻧ
”På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den
minsta orätt. Till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset.
Det är Vi som bäst håller räkning på allt.”37 38
29 – Abûl-Qâsim Yahyâ bin Ahmad bin ´Alî as-Sîbî al-Qasrî underrättade oss: Abû ´Alî alHasan bin Ahmad bin Ibrâhîm bin Shâdhân underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Kâmil bin
Khalaf underrättade oss: Muhammad bin Sa´d al-´Awfî berättade för oss: ´Abdullâh bin Bakr
as-Sahmî berättade för oss: Yazîd bin ´Awânah berättade för oss, från Muhammad bin
Dhakwân, från ´Amr bin Dînâr, från ´Abdullâh bin ´Umar som sade:
”En dag satt vi på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tomt när en av hans
döttrar gick förbi. En man sade: ”Detta är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
dotter.” Abû Sufyân sade: ”Muhammad i jämförelse med Banû Hâshim är som en nejlika i
jämförelse med dynga.” Kvinnan hörde det och berättade för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) vad som hade sagts. Följaktligen gick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
37 21:47
38 adh-Dhahabî sade:
”Ishâq bin Bishr var svag och förstörd.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ' (9/478))
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´alayhi wa sallam) ut, jag antar att han var arg, gick uppför predikstolen och sade: ”Varför hör
jag vissa människor uttala sig på ett visst sätt? Allâh skapade de sju himlarna, valde att leva
ovanför den sjunde och lät de skapelser som Han ville bebo himlarna. Och Han skapade de
sju jordarna, valde den högsta jorden och lät de skapelser som Han ville bebo den. Därefter
valde Han bland Sina skapelser och valde ut människorna, från människorna valde Han ut
araberna, från araberna valde Han ut Mudhar, från Mudhar valde Han ut Quraysh, från
Quraysh valde Han ut Banû Hâshim, från Banû Hâshim valde Han ut mig. Jag är alltså den
bäste av de bästa. Jag älskar den som älskar Quraysh och jag hatar den som hatar araberna.”39
30 – Muhammad underrättade oss: Hamad underrättade oss: Sulaymân berättade för oss: alMiqdâm bin Dâwûd berättade för oss: ´Alî bin Ma´bad berättade för oss: Wahb bin Râshid
berättade för oss, från Farqad, från Anas som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade:
”Allâh (ta´âlâ) uppenbarade för en av profeterna: ”Hur kommer det sig att Mina slavar går in
i Mina hus – det vill säga moskéerna – med orena hjärtan och smutsiga händer? Luras de av
Mig? Försöker de lura Mig? Jag svär vid Min makt, majestät och höghet i Min upphöjdhet att
Jag skall pröva dem med en prövning som kommer att förvirra den ömme. Ingen av dem
kommer att räddas frånsett han som ber som den drunknande.”40
31 – Abu Bakr bin an-Naqûr underrättade oss: Abû Tâlib al-Yûsufî underrättade oss: Abû
´Alî al-Mudhahhib underrättade oss: Abû Bakr al-Qatî´î underrättade oss: ´Abdullâh bin
Ahmad berättade för oss: Min fader berättade för mig: Hammâm bin Yahyâ berättade för oss:
Jag hörde Qatâdah berätta från Anas bin Mâlik att Mâlik bin Sa´sa´h berättade för honom att
Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för dem om sin nattliga färd:
”Medan vi låg bredvid hörnan och dörren kom en person till mig... Sedan fördes ett vitt djur
fram. Det var mindre än en mula och större än en åsna. Jag sattes på det varpå jag började
färdas tillsammans med Djibrîl. När han hade kommit fram till den nedersta himlen ansökte
han om tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem
är med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.”
39 al-Albânî sade:
”Mycket svag.” (Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (1/345))
40 Abû Nu´aym al-Asbahânî sade:
”Wahbs och Farqads hadîther och det som de är ensamma om att återberätta utgör inget bevis.” (Hilyat-ul-Awliyâ'
(3/56))
adh-Dhahabî sade:
”Den är inte autentisk, men det är tänkbart.” (al-´Uluww, sid. 52)
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Då sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och
där var Âdam. Han sade: ”Detta är din fader Âdam. Hälsa till honom.” Jag hälsade till honom
och han hälsade tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige son och rättfärdige profet.”
Därefter for han upp till den andra himlen. När han hade kommit fram till den ansökte han
om tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är
med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då
sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och där
var kusinerna Yahyâ och ´Îsâ. Han sade: ”Detta är Yahyâ och ´Îsâ. Hälsa till dem.” Jag hälsade
till dem och de hälsade tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige broder och rättfärdige
profet.”
Därefter for han upp till den tredje himlen. När han hade kommit fram till den ansökte han
om tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är
med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då
sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och där
var Yûsuf. Han sade: ”Detta är Yûsuf. Hälsa till honom.” Jag hälsade till honom och han
hälsade tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige broder och rättfärdige profet.”
Därefter for han upp till den fjärde himlen. När han hade kommit fram till den ansökte han
om tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är
med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då
sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och där
var Idrîs. Han sade: ”Detta är Idrîs. Hälsa till honom.” Jag hälsade till honom och han hälsade
tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige broder och rättfärdige profet.”
Därefter for han upp till den femte himlen. När han hade kommit fram till den ansökte han
om tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är
med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då
sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och där
var Hârûn. Han sade: ”Detta är Hârûn. Hälsa till honom.” Jag hälsade till honom och han
hälsade tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige broder och rättfärdige profet.”
Därefter for han upp till den sjätte himlen. När han hade kommit fram till den ansökte han om
tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är med
dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då sades
det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och där var
Mûsâ. Han sade: ”Detta är Mûsâ. Hälsa till honom.” Jag hälsade till honom och han hälsade
tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige broder och rättfärdige profet.” Efter att jag
passerat honom brast han i gråt. Det sades till honom: ”Vad fick dig att gråta?” Han sade: ”Jag
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gråter för att en yngling som sändes efter mig har ett samfund som kommer att ha fler
människor i paradiset än mitt samfund.”
Därefter for han upp till den sjunde himlen. När han hade kommit fram till den ansökte han
om tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är
med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då
sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och där
var Ibrâhîm. Han sade: ”Detta är Ibrâhîm. Hälsa till honom.” Jag hälsade till honom och han
hälsade tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige son och rättfärdige profet.”
Därefter lyftes jag upp till det yttersta lotusträdet. Sedan lyftes Det bebodda huset upp för
mig. Därpå ålades jag femtio böner om dagen. På väg tillbaka träffade jag Mûsâ som sade:
”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts femtio böner om dagen.” Han sade: ”Ditt
samfund kommer inte att klara av femtio böner. Jag prövade människorna innan dig och
behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering
åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med tio stycken.
Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts fyrtio böner
om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av fyrtio böner. Jag prövade
människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre
och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med
tio stycken.
Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts trettio böner
om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av trettio böner. Jag prövade
människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre
och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med
tio stycken.
Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts tjugo böner
om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av tjugo böner. Jag prövade
människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre
och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med
tio stycken.
Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts tio böner om
dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av tio böner. Jag prövade människorna
innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom
om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och ålades fem böner.
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Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts fem böner
om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av fem böner. Jag prövade
människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre
och be Honom om reducering åt ditt samfund.”
Jag har frågat min Herre så mycket att jag skäms. Jag är nöjd och underkastad. Därefter ropade
en utropare: ”Jag har verkställt Mitt åläggande och underlättat för Mina slavar.”41
Hâfidh Abûl-Fadhl bin Nâsir (rahimahullâh) sade:
”Imamerna är enade om att hadîthen är autentisk och bekräftad. Den rapporteras av bland
andra al-Bukhârî och Muslim.”
32 – Det lästes upp för Abû Zur´ah Tâhir bin Muhammad bin Tâhir al-Maqdisî medan jag
lyssnade: Abû Mansûr Muhammad bin al-Husayn underrättade er: Abû Talhah al-Qâsim bin
Abîl-Mundhir underrättade oss: Abûl-Hasan ´Alî bin Ibrâhîm bin Salamah underrättade oss:
Abû ´Abdillâh Muhammad bin Yazîd bin Mâdjah underrättade oss: Muhammad bin ´AbdilMalik bin Abîsh-Shawârib berättade för oss: Abû ´Âsim al-´Abbâdânî berättade för oss: alFadhl ar-Raqqâshî berättade för oss, från Muhammad bin al-Munkadir, från Djâbir bin
´Abdillâh som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Medan paradisets invånare upplever sin lycksalighet omges de av ett sken. När de lyfter upp
sina huvuden mot det ser de Herren (´azza wa djall) ovanför sig. Han kommer att säga:
”Paradisets invånare! Fred vare med er!” Därefter läste han:
ب ﱠرِﺣﯿٍﻢ
ﺳَﻼٌم َﻗْﻮًﻻ ِﻣﻦ ﱠر ﱟ
َ
”En nåderik Herre skall hälsa dem med ordet: ”Fred!”42
Han skall titta på dem och de skall titta på Honom. De kommer inte att titta på sin lycksalighet
så länge de tittar på Honom. Slutligen avskärmar Han sig från dem och kvar blir Hans ljus
och välsignelse över dem i deras hem.”43
33 – Tâhir bin Muhammad al-Maqdisî underrättade oss: Muhammad bin al-Husayn
underrättade oss: al-Qâsim bin Abîl-Mundhir underrättade oss: ´Alî bin Ibrâhîm bin Salamah
underrättade oss: Muhammad bin Yazîd underrättade oss: Bakr bin Khalaf underrättade oss:
41 al-Bukhârî (3887) och Muslim (162).
42 36:58
43 Ibn Mâdjah (184), al-Bazzâr (2253) och Abû Nu´aym i ”Hilyat-ul-Awliyâ'” (6/208). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf
Sunan Ibn Mâdjah”, sid. 17.
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Yahyâ bin Sa´îd berättade mig för, från Mûsâ bin Abî ´Îsâ at-Tahhân, från ´Awn bin ´Abdillâh,
från sin fader, från sin broder, från an-Nu´mân bin Bashîr som berättade att Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Till er uttalade lovprisning av Allâh hör Tasbîh, Tahlîl och Tahmîd. De ömmar runt tronen,
surrar som bin och nämner personen som uttalar dem. Önskar ni inte er att någon nämner er
för det?”44
34 – Muhammad underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan bin Khayrûn underrättade oss: AbûlQâsim bin Bishrân underrättade oss: Abû ´Alî Ahmad bin al-Fadhl bin al-´Abbâs bin
Khuzaymah underrättade oss: ´Alî bin al-Husayn bin Yazîd as-Suddâ'î berättade för oss: Min
fader berättade för oss: al-Walîd bin al-Qâsim berättade för oss, från Yazîd bin Kaysân, från
Abû Hâzim, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Den finns inte en slav som säger ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” ärligt, utan att det
stiger upp utan att avslås av en ridå. När det har kommit fram till Allâh tittar Han på personen
som har sagt det. Det är Allâhs förpliktelse att inte titta på en monoteist utan att också benåda
honom.”45
35 – Abûl-´Izz Muhammad bin Muhammad bin Mawâhib al-Khurâsânî underrättade oss:
Abûl-Husayn bin at-Tuyûrî underrättade oss: Muhammad bin ´Alî bin al-Fath al-Harbî
underrättade oss: Abû Hafs bin Shâhîn underrättade oss: Muhammad bin Makhlad berättade
för oss: ´Abdûs bin Bashîr berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin ´Abdil-Wâhid al-´Asqalânî
berättade för oss: Abû Nu´aym ´Umar bin Subh berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân,
från adh-Dhahhâk bin Muzâhim, från Ibn ´Abbâs, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
44 Ibn Mâdjah (3809) och al-Hâkim (1/503) som sade:
”Hadîthen är i enlighet med Muslims villkor.”
Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3086).
45 Svag enligt al-Albânî som sade:
”al-Khatîb nämnde ´Alî bin al-Husayn bin Yazîd as-Suddâ'î i ”Târîkh Baghdâd” (11/394) och sade att han dog 386.
Därtill nämnde han varken att han har kritiserats eller berömts... Imâm at-Tirmidhî återberättade hadîthen på ett annat
vis via al-Husayn bin Yazîd:
”Slaven säger aldrig ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” ärligt, utan att himlens portar öppnas för honom till dess
att det kommer fram till tronen – förutsatt att han undviker stora synder.” (at-Tirmidhî (3590))
Det bevisar att jag tycker att ´Alî bin al-Husayn är svag då han avviker från at-Tirmidhîs formulering samt för att han
återberättar endast ett fåtal hadîther. Således tog jag med at-Tirmidhîs formulering i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah”
och ”al-Mishkâh” (2314).” (Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah” (2/320))
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sallam) som sade:
”Allâh har en pelare av ljus som sträcker sig nedifrån den sjunde jorden upp till tronen. När
en slav säger ”Det finns ingen sann gud utom Allâh och Muhammad är Allâhs sändebud”
skakar den varpå Allâh säger: ”Var still.” Då säger den: ”Herre! Hur skall jag vara still när Du
inte har förlåtit personen som sade det?” Då säger Allâh (ta´âlâ): ”Jag har förlåtit honom.” Se
till att skaka om den pelaren ofta.”46
36 – Muhammad underrättade oss: Ahmad underrättade oss: Hâfidh Abû Nu´aym
underrättade oss: Abû Bakr bin Khallâd underrättade oss: al-Hârith bin Abî Usâmah berättade
för oss: Abû Nu´aym berättade för oss: al-A´mash berättade för oss, från Ibrâhîm at-Taymî,
från sin fader, från Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) som sade:
”Vi satt hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i moskén medan solen gick ned. Han
sade: ”Abû Dharr! Vet du vart solen går ned?” Jag svarade: ”Allâh och Hans sändebud vet
bättre.” Han sade: ”Den går till dess att den faller ned i Sudjûd under tronen hos sin Herre och
ber om tillstånd. Den får inte tillstånd förrän den ber om medling och vädjar. Efter ett långt
tag sägs det till den: ”Gå upp på din plats.” Det är betydelsen av Hans (ta´âlâ) ord:
َواﻟ ﱠ
ﺲ َﺗْﺠِﺮي ِﻟُﻤْﺴَﺘَﻘﱟﺮ ﻟﱠَﮭﺎ َذِﻟَﻚ َﺗْﻘِﺪﯾُﺮ اْﻟَﻌِﺰﯾِﺰ اْﻟَﻌِﻠﯿِﻢ
ُ ﺸْﻤ
”Och solen som löper mot sin viloplats, anvisad henne av Den som äger all makt, all
kunskap.”47 48
37 – Muhammad bin ´Abdil-Bâqî underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan underrättade oss: alHasan bin Ahmad underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin ´Abdillâh underrättade oss:
Ahmad bin Muhammad bin ´Îsâ underrättade oss: al-Qa´nabî berättade för oss: Mâlik
berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i samband med Fadjr-bönen
och ´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp varpå Han frågar
dem – och Han vet bättre än de: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi
lämnade dem och de bad när vi kom till dem.”49

46 Påhittad enligt Ibn-ul-Djawzî i ”al-Mawdhû´ât” (3/166). adh-Dhahabî sade:
”Ibn Hibbân sade att ´Umar bin Subh hittade på hadîther.” (Tartîb-ul-Mawdhû´ât (277))
47 36:38
48 al-Bukhârî (3199) och Muslim (159).
49 al-Bukhârî (7429) och Muslim (632).
www.da rulha dith.com

27

Allâhs höghet
Shaykh-ul-Islâm, Imâm och Faqîh Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

38 – Muhammad underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan underrättade oss: Abû ´Alî bin
Shâdhân underrättade oss: Abû Sahl Ahmad bin Muhammad bin ´Abdillâh bin Ziyâd
underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin ´Îsâ al-Barqî underrättade oss: Yahyâ (alHimânî) berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från al-A´mash, från Abû Sâlih,
från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Utöver änglarna som skriver ned människornas handlingar har Allâh även änglar som strövar
över jorden. När de hittar någon påminna sig om Allâh (ta´âlâ) ropar de: ”Hänge er åt er
önskan!” Sedan täcker de dem. Efter att de skingrats stiger de upp till himlen varpå Allâh
(tabârak wa ta´âlâ) säger: ”Vad gjorde Mina slavar när ni lämnade dem?” De säger: ”När vi
lämnade dem höll de på att lova Dig, glorifiera Dig och nämna Dig.” Då säger Han: ”Har de
sett Mig?” De säger: ”Nej.” Då säger Han: ”Hur hade det varit om de hade sett Mig?” De
säger: ”Om de hade sett Dig skulle de lovat och glorifierat Dig än mer.” Han säger: ”Vad
eftersträvar de?” De säger: ”De eftersträvar paradiset.” Då säger Han: ”Har de sett det?” De
säger: ”Nej.” Då säger Han: ”Hur hade det varit om de hade sett det?” De säger: ”Om de hade
sett det skulle de eftersträvat det än mer.” Han säger: ”Vad ber de om skydd mot?” De säger:
”De ber om skydd mot Elden.” Då säger Han: ”Har de sett den?” De säger: ”Nej.” Då säger
Han: ”Hur hade det varit om de hade sett den?” De säger: ”Om de hade sett den skulle de flytt
från den än mer, bett än mer om skydd mot den och varit än räddare för den.” Då säger Han:
”Jag låter er vittna att Jag har förlåtit dem.” De säger: ”Det finns folk bland dem som har råkat
hamna där. De är bara där för att avklara några ärenden.” Då säger Han: ”De är ett folk vars
sällskap inte är olyckligt. De är ett folk vars sällskap inte är olyckligt.”50
39 – Muhammad underrättade oss: Hamad underrättade oss: Ahmad underrättade oss: Abû
´Amr bin Hamdân berättade för oss: al-Hasan bin Sufyân berättade för oss: ´Abdullâh bin
´Umar bin Abân berättade för oss: Marwân bin Mu´âwiyah berättade för oss, från ´Ubaydullâh
bin ´Abdillâh, från Yazîd bin al-Asamm, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som
berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Alltsedan ängeln med hornet anförtroddes det har han inte slutat titta mot tronen utav rädsla
för att få order innan han hinner blinka tillbaka. Hans ögon lyser med två stjärnors glans.”51
40 – Muhammad underrättade oss: Ahmad underrättade oss: Abû Nu´aym underrättade oss:
Och Sulaymân bin Ahmad underrättade oss: al-Muqdâm bin Dâwûd berättade för oss: Asad
bin Mûsâ berättade för oss: Yûsuf bin Ziyâd berättade för oss, från ´Abdul-Mun´im bin Idrîs,
50 al-Bukhârî (6408), Muslim (4689) och at-Tirmidhî (3600).
51 al-Hâkim (4/559) som sade:
”Hadîthens berättarkedja är autentisk.”
Han fick medhåll av adh-Dhahabî som lade till:
”Den är i enlighet med Muslims villkor.”
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från sin farfar Wahb bin Munabbih, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade:
”En jude kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Har
Allâh avskärmat Sig från Sin skapelse med något annat än himlarna?” Han sade: ”Ja. Mellan
Honom och änglarna som är runt tronen finns sjuttio ridåer av ljus, sjuttio ridåer av eld, sjuttio
ridåer av mörker, sjuttio ridåer av kuddar fordrade med sidenbrokad, sjuttio ridåer av
sidenkuddar, sjuttio ridåer av vita pärlor, sjuttio ridåer av röda pärlor, sjuttio ridåer av gula
pärlor, sjuttio ridåer av gröna pärlor, sjuttio ridåer av sken som kommer från eldens och ljusets
sken, sjuttio ridåer av snö, sjuttio ridåer av vatten, sjuttio ridåer av moln, sjuttio ridåer av
hagel och sjuttio ridåer av Allâhs obeskrivliga väldighet.” Han sade: ”Underrätta mig om
ängeln närmast Honom.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Har jag talat
sanning, jude?” Han sade: ”Ja.” Då sade han: ”Ängeln närmast Honom är Isrâfîl, därefter
Djibrîl, därefter Mîkâ'îl och därefter Dödsängeln.”52
41 – Ahmad bin al-Mubârak underrättade oss: Min farfar Thâbit underrättade oss: Abû ´Alî
bin Dûmâ underrättade oss: Makhlad bin Dja´far underrättade oss: al-Hasan bin ´Alî
underrättade oss: Ismâ´îl bin ´Îsâ underrättade oss: Ishâq bin Bishr underrättade oss: Ibn
Djuraydj underrättade oss, från ´Atâ' och Muqâtil, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade:
”Djibrîl sade: ”Muhammad! Vad hade du sagt om du hade sett Isrâfîl ha huvudet under tronen
och fötterna under den sjunde jorden? Tronen vilar på hans skuldror. Ibland sviktar han till
utav rädsla för Allâh så att han blir som en kungsfågel varvid endast din Herres väldighet
förmår uppehålla Hans tron.”53 54

52 Ibn-ul-Djawzî sade:
”Hadîthen är påhittad om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). ´Abdul-Mun´im är den anklagade. Ahmad
och Yahyâ anklagade honom för lögn. ad-Dâraqutnî sade: ”Både han och hans fader är övergivna.” (al-Mawdhû´ât
(1/117))
53 az-Zuhd, sid. 74, av Ibn-ul-Mubârak.
54 adh-Dhahabî sade:
”Ishâq bin Bishr var svag och förstörd.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ' (9/478))
www.da rulha dith.com

29

Allâhs höghet
Shaykh-ul-Islâm, Imâm och Faqîh Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

PROFETERNAS UTTALANDEN

42 – Abûl-Fath Muhammad bin ´Abdil-Bâqî underrättade oss: Hamad underrättade oss: Abû
Nu´aym underrättade oss: Abû ´Amr bin Hamdân underrättade oss: al-Hasan bin Sufyân
berättade för oss: Muhammad bin Yazîd ar-Rifâ´î berättade för oss: Ishâq bin Sulaymân
berättade för oss: Abû Dja´far ar-Râzî berättade för oss, från ´Âsim bin Bahdalah, från Abû
Sâlih, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”När Ibrâhîm blev kastad i elden sade han: ”Allâh! Du är ensam ovanför himlen och jag ensam
dyrkar Dig på jorden.”55
43 – I ”Kitâb-ul-´Urûs” står det: Ahmad sade: Muhammad bin Sa´d bin al-Husayn berättade
för oss: Ahmad bin Ibrâhîm al-Mawsulî berättade för oss: ar-Rabî´ bin Sulaymân berättade
för oss, från Hafs bin ´Abdillâh, från Hafs bin ´Atâ' al-Khurâsânî, från sin fader, från Abû
Sufyân al-Alhânî, från Tamîm ad-Dârî som sade:
”Vi frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om män som kramas när de
träffar varandra. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den förste som
kramades var Allâhs förtrogne vän Ibrâhîm. En gång vallade han sin boskap på ett av
Jerusalems berg varpå han hörde en röst lova Allâh. Han glömde bort sitt ärende och började
följa rösten. Plötsligt fann han en hårig man. Han var arton alnar lång och lovade Allâh.
Ibrâhîm sade till honom: ”Gamling! Vem är din Herre?” Han sade: ”Han som är ovanför
himlen.” Han sade: ”Vem är Herre till dem som är i himlen?” Han sade: ”Han som är ovanför
himlen.” Han sade: ”Finns det någon annan sann gud i himlen eller på jorden?” Han sade:
”Det finns ingen sann gud utom Han, Herren till det som är i himlen och det som är på jorden.”
Han sade: ”Gamling! Har du några landsmän med dig?” Han sade: ”Jag känner inte till att jag
har några landsmän kvar.” Han sade: ”Vad är din föda?” Han sade: ”Jag samlar på mig frukter
från det här trädet på sommaren och äter dem på vintern.” Han sade: ”Var är din
böneriktning?” Han pekade mot Ibrâhîms (´alayhis-salâm) böneriktning. Han sade: ”Var är
din bostad?” Han sade: ”I den där grottan.” Han sade: ”Gå hem.” Han sade: ”Mellan mig och
mitt hem finns en dal som inte kan beträdas.” Han sade: ”Hur går du över den då?” Han sade:
”Jag kommer och går över vatten.” Ibrâhîm sade: ”Gå! Förmodligen kommer Han som har
kuvat den åt dig även kuva den åt mig.” De började gå. Efter ett tag var de framme vid vattnet
55 adh-Dhahabî sade:
”Berättarkedjan är god. Flera stycken har återberättat den från Ishâq.” (al-´Uluww, sid. 21)
adh-Dhahabî sade också:
”God.” (Kitâb-ul-´Arsh (50))
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som de gick över. Båda förundrades över den andres sak. Därefter gick de in i grottan. Ibrâhîm
insåg att de bad mot samma böneriktning och sade till honom: ”Gamling! Vilken dag är
väldigast”? Han sade: ”Den Dag då Allâh placerar Sin fotpall för räkenskapen. Den Dag då
helvetet befalls att utandas så att alla nära änglar och sända profeter faller ned i Sudjûd. På
grund av all fasa som sker den Dagen bryr de sig bara om sig själva. Vad skall jag göra med
min tillbedjan? Den har varit fast i himlen i tre år. Jag har ännu inte sett den.” Ibrâhîm sade
till honom: ”Skall jag inte berätta för dig om vad som håller fast den?” Han sade: ”Jo.” Han
sade: ”Om Allâh (´azza wa djall) älskar en slav, låter Han bli att bönhöra honom eftersom
Han älskar hans röst. Och om Han hatar en slav, bönhör Han honom snabbt eller förser honom
med hopplöshet i bröstet. Vilken är din fasthållna tillbedjan i himlen som du inte har sett på
tre år?” Han sade: ”En gång passerades jag här av en yngling med flätat hår. Han hade får
som verkade uppstoppade och kor som verkade oljade. Jag sade: ”Vid Allâh! Vems är detta?”
Han sade: ”Ibrâhîms (´alayhis-salâm), Allâhs förtrogne vän.” Då sade jag: ”Allâh! Om Du
har en förtrogen vän på jorden så låt mig se honom innan jag lämnar den här världen.” Ibrâhîm
sade: ”Din bön har bönhörts.” De kramade om varandra. Innan dess gick de ned i Sudjûd för
varandra när de träffades. Därefter kom islam med handskakning. Fingrarna separeras inte
från varandra förrän båda har förlåtits. Lov ske Allâh som har befriat oss från deras bördor.”56
44 – Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad underrättade oss: Abû Bakr at-Turaythîthî
underrättade oss: Abûl-Qâsim at-Tabarî berättade för oss: ´Îsâ bin ´Alî underrättade oss:
´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî underrättade oss: ´Alî bin Muslim underrättade oss:
Sayyâr berättade för oss: Dja´far bin Sulaymân berättade för oss: Thâbit berättade för oss:
”Dâwûd brukade stå länge och be om nätterna, gå ned i Rukû´, lyfta på huvudet och säga:
”Du som är ovanför himlen! Jag lyfter upp mitt huvud mot Dig! Slavarna tittar mot sina herrar,
Du som lever ovanför himlen!”57
45 – Ahmad bin al-Mubârak underrättade oss: Min morfar Thâbit underrättade oss: Abû ´Alî
bin Dûmâ underrättade oss: Makhlad underrättade oss: al-Hasan bin ´Ulûyah underrättade
oss: Ismâ´îl berättade för oss: Ishâq underrättade oss: Sa´îd underrättade oss, från Qatâdah,
från al-Hasan som sade:
”Yûnus (´alayhis-salâm) hörde stenars och fiskars lovsång och började lova själv. Han sade i
sin bön: ”Min Herre lever ovanför himlen och på marken finns Din förmåga och Dina
märkvärdigheter. Min Herre! Du tog ned mig från berget, lät mig gå på marken och fasthöll
56 adh-Dhahabî sade:
”Hadîthen är falsk och lång.” (al-´Uluww, sid. 556)
57 adh-Dhahabî sade:
”Dess berättarkedja är sund.” (al-´Uluww, sid. 552)
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mig i tre mörker. Min Gud! Du har fängslat mig med ett fängelse som Du aldrig har fängslat
någon annan med. Min Gud! Du har straffat mig med ett straff som Du aldrig har straffat
någon annan med.” Efter fyrtio dagar drabbades han av ängslan och ropade ut i mörkret:
”Ingen sann gud finns utom Du! Fri är Du från brister! Jag har i sanning varit orättfärdig.”58
46 – Jag läste för Abûl-´Abbâs Ahmad bin al-Mubârak bin Sa´d bin al-Marqa´âtî: Din morfar
Abûl-Ma´âlî Thâbit bin Bundâr bin Ibrâhîm al-Baqqâl underrättade er: Abû ´Alî al-Hasan bin
al-Husayn bin al-´Abbâs bin Dûmâ underrättade oss: Abû ´Alî Makhlad bin Dja´far
underrättade oss: Abû Muhammad al-Hasan bin ´Alî underrättade oss: Ismâ´îl bin ´Îsâ al´Attâr underrättade oss: Abû Hudhayfah Ishâq bin Bishr underrättade oss, från Djuwaybir,
från adh-Dhahhâk, från Ibn ´Abbâs som sade:
”Den högt uppsatte mannens hustru sade till Yûsuf (´alayhis-salâm): ”Yûsuf! Jag har en stor
mängd pärlor, juveler och akvamariner. Jag skall ge dig alltihopa så att du kan skänka bort
dem och behaga din Herre som är ovanför himlen.”59
47 – Muhammad bin ´Abdil-Bâqî underrättade oss: Hamd bin Ahmad al-Haddâd underrättade
oss: Abû Nu´aym underrättade oss: Min fader och Muhammad bin Ahmad underrättade oss:
al-Hasan berättade för oss: Muhammad bin Humayd berättade för oss: Ya´qûb berättade för
oss, från Dja´far, från Sa´îd bin Djubayr som sade:
”Under en av de israelitiska kungarnas dynasti rådde en treårig torka. Kungen sade: ”Antingen
ger Allâh oss regn eller också besvärar vi Honom.” Hans sällskap sade till honom: ”Hur skall
du besvära och förarga Honom när Han är ovanför himlen och du på jorden?” Han sade: ”Om
jag dödar Hans troende och gudfruktiga slavar på jorden.” Följaktligen gav Allâh dem regn.”

58 adh-Dhahabî sade:
”Ishâq bin Bishr var svag och förstörd.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ' (9/478))
59 adh-Dhahabî sade:
”Djuwaybir är Ibn Sa´d och övergiven. Det råder samstämmighet om att också Ishâq är övergiven. Han är även
anklagad för lögn.” (al-´Uluww, sid. 88)
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FÖLJESLAGARNAS UTTALANDEN

48 – Det har redan angivits att ´Adî bin ´Umayrah al-´Abdî sade:
”Jag kom ihåg Ibn Shahlâs ord och utvandrade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).
Då insåg jag att han och hans följeslagare faller ned på sina ansikten och säger att deras gud
är ovanför himlen.”
Detta är ett besked om dem allesammans.
49 – Detsamma gäller den svarte slaven som kom till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) följeslagare och frågade dem:
”Vem är den där mannen?” De sade: ”Han är Allâhs sändebud som har skickats av Allâh.”
Han sade: ”Av Honom som är ovanför himlen?” De svarade: ”Ja.”
50 – Detsamma gäller alla andra liknande rapporteringar. Helt klart bekräftade de dem och
ansåg att de var autentiska. När någon av dem frågades var Allâh (ta´âlâ) är svarade de:
”Han är ovanför himlen.”
51 – Också har vi nämnt Hassân bin Thâbits respektive ´Abbâs bin Mirdâs prosa som han
läste hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):
Vår Gud är fjärran ovanför tronen
Allâhs plats är högre och väldigare
52 – Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade:
”Vi har blivit rapporterade från flera autentiska håll om att ´Abdullâh bin Rawâhah gick en
natt till sin slavinna och hade samlag med henne. Hans hustru fick syn på honom och
förkastade honom för det. Han förnekade anklagelsen varvid hon sade:
”Läs Qur'ânen om du talar sanning. Den sexuellt orene läser inte Qur'ânen.” Då sade han:
Jag vittnar att Allâhs löfte är sant
och att Elden är de otrognas destination
och att tronen är ovanför vattnet
och att ovanför tronen är världarnas Skapare
den bärs av ädla änglar
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och Gudens änglar stormar fram
Hans hustru som inte hade memorerat Qur'ânen sade: ”Du har talat sanningen och jag har
beljugit mina ögon.”60
53 – ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân as-Sulamî underrättade oss: Abûl-Qâsim al-Husaynî
underrättade oss: ´Abdul-´Azîz al-Kinânî underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin ´Uthmân
underrättade oss: Min farbror Muhammad bin al-Qâsim underrättade oss: Abû Bakr Ahmad
bin ´Alî bin Sa´îd underrättade oss: Abû Bakr bin Abî Shaybah underrättade oss: Abû Usâmah
berättade för oss, från Nâfi´ som sade:
”´Abdullâh bin Rawâhah hade en slavinna. Han försökte dölja för sin maka att han hade
samlag med henne. En dag hade han samlag med henne varpå hon beskyllde honom för det.
När han förnekade det sade hon: ”Läs Qur'ânen då!” Då sade han:
Med Allâhs lov vittnar jag att Muhammad
är sändebud till Honom som är ovanför himlarna
Och att både Yahyâs fader och Yahyâ
har accepterade handlingar hos hans Herre
Då sade hon: ”Tur för dig.”61
54 – Umayyah bin Abîs-Salts prosa var känd:
Lova Allâh, Han förtjänar att lovas
Vår Herre är ovanför himlen, har gått kvällen stort till mötes
med den högsta byggnaden som föregick skapelsen
Han skapade en tron ovanför himlen
Ögat klarar inte av att se den
men under den finns änglar som tittar uppåt
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Hans prosa tror medan hans hjärta hädar.”62
55 – Shaykh Abûl-Husayn ´Abdul-Haqq bin ´Abdil-Khâliq al-Yûsufî underrättade oss:
60 al-Istî´âb med Ibn Hadjars ”al-Isâbah” (2/296).
61 Ibn Abî Shaybah (8/697).
62 adh-Dhahabî sade:
”Dess berättarkedja är avbruten.” (al-´Uluww, sid. 50)
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Muhammad bin ´Alî bin Maymûn an-Nursî underrättade oss: Abû Muhammad alGhandadjânî underrättade oss: Abû Bakr bin ´Abdân underrättade oss: Abûl-Hasan bin Sahl
berättade för oss: Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî underrättade oss: Muhammad bin
Fudhayl sade, från Fudhayl bin Ghazwân, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som sade:
”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött, gick Abû Bakr in till
honom och kysste honom på pannan. Därefter sade han: ”Må mina föräldrar offras för dig.
Du doftade såväl levande som död. Den som dyrkade Muhammad; Muhammad har dött. Och
den som dyrkade Allâh som är ovanför himlen; Allâh lever och dör inte.”63
56 – Muhammad underrättade oss: Hamd underrättade oss: Abû Nu´aym underrättade oss:
´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: Muhammad bin Shibl berättade för oss: Abû
Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Wakî´ berättade för oss, från Ismâ´îl, från Qays som
sade:
”När ´Umar hade anlänt till Levanten på sin kamel, välkomnande människorna honom och
sade: ”Du troendes ledare! Om du hade ridit arbetshäst, sett till att du tas emot av ledare och
uppsatta människor.” Han sade: ”Jag ser er inte här. Ordern kommer därifrån” och pekade
mot himlen.”64
57 – Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade:
”Vi har blivit rapporterade från flera håll att en gammal kvinna träffade ´Umar medan han
gick med folk. Hon bad honom stanna varpå han stannade. Han talade med henne och hon
med honom. En man sade: ”Du troendes ledare! Fördröjde du människorna på grund av den
här gumman?” Han sade: ”Ve dig! Vet du vem hon är? Hon är kvinnan vars klagomål Allâh
hörde ovanför de sju himlarna. Det är Khawlah bint Tha´labah som Allâh uppenbarade om:
ﷲُ َﻗْﻮَل اﻟﱠِﺘﻲ ﺗَُﺠﺎِدﻟَُﻚ ِﻓﻲ َزْوِﺟَﮭﺎ َوَﺗْﺸَﺘِﻜﻲ ِإَﻟﻰ ﱠ
ﺳِﻤَﻊ ﱠ
َ َﻗْﺪ
ِﷲ
”Allâh har helt visst hört hennes ord, hon som vädjar till dig om sin man och som bönfaller
63 adh-Dhahabî sade:
”Rapporterad av ad-Dârimî med en autentisk berättarkedja och al-Bukhârî i ”at-Târîkh al-Kabîr” via Nâfi´, från
Ibn ´Umar.” (Kitâb-ul-´Arsh (2/159–160))
64 adh-Dhahabî sade:
”Dess berättarkedja är solklar.” (al-´Uluww, sid. 62)
al-Albânî sade:
”Berättarkedjan är autentisk och enligt Muslims villkor.” (Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 103)
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Allâh om hjälp.”65
Jag svär vid Allâh att om hon inte hade gått förrän natten, hade jag stått kvar och tagit hand
om hennes ärende. Jag hade i så fall bara gått och bett och sedan kommit tillbaka för att ta
hand om hennes ärende.”66
58 – Khulayd bin Da´ladj rapporterade från Qatâdah som sade:
”En gång när ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) gick ut ur moskén med al-Djârûd al-´Abdî ställde
sig en gumma mitt på vägen. Han hälsade till henne och hon hälsade tillbaka och sade:
”´Umar! Jag kommer ihåg när du kallades för ”´Umayr” på ´Ukâdh-marknaden. Du vallade
barnen med din käpp. Rätt som det var blev du ”´Umar”, därefter ”De troendes ledare”. Frukta
Allâh sett till medborgarna. Vet att den som bävar för hotet nalkas det avlägsna och den som
bävar för döden fruktar förlust.” al-Djârûd sade: ”Gumma! Du har talat för länge med De
troendes ledare.” Då sade ´Umar: ”Låt henne vara. Vet du inte vem hon är? Det är Khawlah
bint Hakîm vars ord Allâh hörde ovanför de sju himlarna. ´Umar har mer rätt att lyssna till
henne.”
59 – Muhammad underrättade oss: Hamd underrättade oss: Abû Nu´aym underrättade oss:
Abû Bakr Ahmad bin Muhammad bin al-Hârith underrättade oss: al-Fadhl bin al-Habbâb alDjamhî berättade för oss: Musaddad berättade för oss: ´Abdul-Wârith bin Sa´îd berättade för
oss, från Muhammad bin Ishâq, från an-Nu´mân bin Sa´d som sade:
”Jag var i regeringshuset i Kûfah, ´Alî bin Abî Tâlibs (radhiya Allâhu ´anh) hem, när Nawf
bin ´Abdillâh kom in till oss och sade: ”Du troendes ledare! Det står fyra judar vid dörren.”
Han sade: ”Ta hit dem.” Efter att de hade ställt sig framför honom sade de: ”´Alî! Beskriv din
Herre som är ovanför himlarna. Hur är Han? Hur har Han varit? När har Han varit? Vad har
Han varit på?” ´Alî satte sig upp och sade: ”Judar! Lyssna på mig. Därefter behöver ni inte
fråga någon mer. Min Herre (´azza wa djall) är den Förste. Han har inte klargjort vad Han är
av. Han är inte blandad med något. Han är inte inkarnerad i något antagande. Han är ingen
gamling som förtvinar.”67
60 – ´Abdullâh bin Muhammad underrättade oss: Ahmad bin ´Alî underrättade oss:
Hibatullâh underrättade oss: Kûhî bin al-Hasan underrättade oss: Muhammad bin Hârûn al65 58:1
66 adh-Dhahabî sade:
”Berättarkedjan är sund, dock avbruten. Abû Yazîd träffade aldrig ´Umar.” (al-´Uluww, sid. 113)
67 adh-Dhahabî sade:
”Hadîthen är motsägande och dess berättarkedja är labil.” (al-´Uluww, sid. 65–66)
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Hadhramî underrättade oss: al-Mundhir bin al-Walîd underrättade oss: Min fader berättade
för mig: al-Hasan bin Abî Dja´far berättade för oss, från ´Âsim, från Zirr, från ´Abdullâh (bin
Mas´ûd) (radhiya Allâhu ´anh) som sade:
”Avståndet mellan den mest avlägsna himlen och fotpallen är 500 år. Avståndet mellan
fotpallen och vattnet är 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och inga
människohandlingar är dolda för Honom.”
61 – Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad underrättade oss: Abû Bakr at-Turaythîthî
underrättade oss: Abûl-Qâsim at-Tabarî underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin
Dja´far underrättade oss: ´Abdul-Ghâfir bin Salâmah berättade för oss: Abû Thawbân bin
Mirdâd bin Djamîl berättade för oss: ´Abdul-Malik bin Ibrâhîm al-Djuddî underrättade oss:
Shu´bah underrättade oss, från Abû Ishâq al-Hamadhânî, från Abû ´Ubaydah, från ´Abdullâh
som sade:
”Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda dig.”
62 – Abû Bakr an-Naqûr underrättade oss: Abû Bakr at-Turaythîthî underrättade oss: AbûlQâsim at-Tabarî underrättade oss: al-Hasan bin ´Uthmân underrättade oss: ´Alî bin
Muhammad bin az-Zubayr underrättade oss: Ibrâhîm bin Abîl-´Anbas berättade för oss: Ya´lâ
bin ´Ubayd berättade för oss, från Sufyân, från Abû Hâshim, från Mudjâhid som sade:
”Det sades till Ibn ´Abbâs att folk förnekar ödet. Han sade: ”De beljuger Skriften. Om jag
hade fått tag på en av dem skulle jag slitit loss hans lugg. Allâh (´azza wa djall) var ovanför
tronen innan Han skapade något. Han skapade skapelsen och skrev ned vad som skulle ske
fram till Domedagen. Människorna gör det som har bestämts.”68
63 – Abû Bakr underrättade oss: Abû Bakr underrättade oss: Abûl-Qâsim underrättade oss:
Ahmad bin Muhammad underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd underrättade
oss: Ibn Shayrûyah berättade för oss: Ishâq bin Râhûyah berättade för oss: Ibrâhîm bin alHakam bin Abân underrättade oss, från sin fader, från ´Ikrimah som sade att Ibn ´Abbâs sade
om Hans (ta´âlâ) ord:
َ َﻗﺎَل َﻓِﺒَﻤﺎ َأْﻏَﻮْﯾَﺘِﻨﻲ
َ ﺻَﺮا
َ ﺷَﻤﺂِﺋِﻠِﮭْﻢ َو
َ طَﻚ اْﻟُﻤْﺴَﺘِﻘﯿَﻢ ﺛُﱠﻢ ﻵِﺗَﯿﻨﱠﮭُﻢ ﱢﻣﻦ َﺑْﯿِﻦ َأْﯾِﺪﯾِﮭْﻢ َوِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﮭْﻢ َوَﻋْﻦ َأْﯾَﻤﺎِﻧِﮭْﻢ َوَﻋﻦ
ﻻ َﺗِﺠُﺪ
ِ ﻷْﻗُﻌَﺪﱠن َﻟﮭُْﻢ
َ َأْﻛَﺜَﺮھُْﻢ
ﺷﺎِﻛِﺮﯾَﻦ
”Han sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll
68 al-Albânî sade:
”Autentisk berättarkedja.” (Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 95)
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för dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och
från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”69
”Han sade inte att han kommer ovanifrån, ty han visste att Allâh är ovanför dem.”
64 – ´Abdullâh bin Ahmad rapporterade: Abû Bakr berättade för oss: ´Âsim bin ´Alî berättade
för oss: Min fader berättade för oss, från ´Atâ' bin as-Sâ'ib, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn
´Abbâs som sade:
”Tänk på allting men inte på Allâhs essens. Mellan de sju himlarna och Hans fotpall finns
7000 ljus. Han (tabârak wa ta´âlâ) är ovanför det.”
65 – Muhammad bin ´Abdil-Bâqî underrättade oss: Abûl-Fadhl Hamd bin Ahmad
underrättade oss: Hâfidh Abû Nu´aym Ahmad bin ´Abdillâh bin Ishâq underrättade oss: Abû
´Amr bin Hamdân berättade för oss: al-Hasan bin Sufyân berättade för oss: al-Haytham bin
Djanâd berättade för oss, från Ibn Abî Mulaykah som sade:
”När ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) låg inför döden kom Ibn ´Abbâs för att besöka henne.
Hon sade: ”Jag behöver inte hans hyllning.” ´Abdur-Rahmân bin Abî Bakr sade: ”Moder! Ibn
´Abbâs tillhör dina bästa söner. Han har kommit för att besöka dig.” Hon sade: ”Låt honom
komma in.” Han kom in till henne och sade: ”Moder! Gläd dig! Det enda som saknas för att
du skall få träffa Muhammad och dina kära är att din själ lämnar din kropp. Du tappade bort
ditt halsband i Abwâ' varpå Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började leta
efter det. De kunde inte hitta vatten varvid Allâh (´azza wa djall) uppenbarade:
َ ﺻِﻌﯿًﺪا
ُﺴُﺤﻮْا ِﺑُﻮُﺟﻮِھُﻜْﻢ َوَأْﯾِﺪﯾُﻜﻢ ﱢﻣْﻨﮫ
َ طﱢﯿًﺒﺎ َﻓﺎْﻣ
َ َﻓَﺘَﯿﱠﻤُﻤﻮْا
”... skall ta ren jord och stryka över ansikte och händer.”70
Tack vare dig och din godhet underlättade Allâh (ta´âlâ) för detta samfund. Sen kom Mistah
in i bilden varefter Allâh sände ned din oskuld ovanifrån de sju himlarna. Därefter finns inte
en moské vari Allâh nämns utan att ditt fall läses i den natt och dag.”71
66 – Muhammad bin ´Abdil-Bâqî underrättade oss: Hamd bin Ahmad underrättade oss:
69 7:16-17
70 5:6
71 al-Hâkim (4/8–9) som sade:
”Hadîthens berättarkedja är autentisk och varken al-Bukhârî eller Muslim har rapporterat den.”
adh-Dhahabî höll med.
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Hâfidh Abû Nu´aym Ahmad bin ´Abdillâh underrättade oss: Abû Hâmid bin Djabalah
berättade för oss: Muhammad bin Ishâq berättade för oss: al-Hasan bin Muhammad bin asSabâh berättade för oss: ´Amr bin Muhammad al-´Anqarî berättade för oss: ´Îsâ bin Tahmân
berättade för oss: Jag hörde Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) säga:
”Zaynab brukade skryta för Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och
säga: ”Allâh vigde mig ovanför himlen.” På hennes bröllop bjöd han på bröd och kött.”
I en annan formulering sade hon:
”Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh (ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”72
67 – ´Abdullâh bin Muhammad underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin ´Alî underrättade oss:
Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan underrättade oss: ´Ubaydullâh bin Muhammad
underrättade oss: ´Abdus-Samad bin ´Alî berättade för oss: Muhammad bin ´Umar berättade
för oss: Abû Kinânah Muhammad bin Ashras al-Ansârî berättade för oss: Abû ´Umayr alHanafî berättade för oss, från Qurrah bin Khâlid, från al-Hasan, från sin moder, från Umm
Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade om:
ش اْﺳَﺘَﻮى
ِ اﻟﱠﺮْﺣَﻤُﻦ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻌْﺮ
”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.”73

72 al-Bukhârî (7420) och at-Tirmidhî (3213).
73 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)
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EFTERFÖLJARNAS UTTALANDEN

68 – Muhammad underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan underrättade oss: Abûl-Qâsim bin
Bishrân underrättade oss: Abûl-Fadhl bin Khuzaymah underrättade oss: Muhammad bin Abîl´Awâm berättade för oss: Mûsâ bin Dâwûd berättade för oss: Abû Mas´ûd al-Djarrâr berättade
för oss, från ´Alî bin al-Aqmar som sade:
”När Masrûq skulle återberätta från ´Â'ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade han alltid: ”Den
trovärdiga kvinnan, dottern till den trovärdige mannen, älsklingen till Allâhs älskade (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam), kvinnan som har rentvåtts ovanifrån de sju himlarna, har berättat
för mig. Alltså kan jag inte beljuga henne.”74
69 – Muhammad underrättade oss: Hamd underrättade oss: Ahmad underrättade oss: Abû
Muhammad bin Hayyân berättade för oss: al-Walîd bin Abân berättade för oss: ´Abdullâh bin
Muhammad bin Zakariyyâ berättade för oss: Salamah bin Shabîb berättade för oss: Ibrâhîm
bin al-Hakam berättade för oss: Min fader berättade för mig, från ´Ikrimah som sade:
”Medan en man låg på rygg i sin trädgård tänkte han utan att röra på läpparna: ”Om bara Allâh
kunde låta mig så i trädgården. Rätt som det var stod änglar vid dörren till hans trädgård,
hållandes i sina händer, och sade: ”Fred vare med dig.” Han satte sig upp varvid de sade: ”Din
Herre säger till dig: ”Du önskade dig något innerligt som Jag fick reda på.” Han har skickat
dessa frön med oss. Han säger: ”Så dem!” Följaktligen kastade han dem till höger om sig och
till vänster om sig, framför sig och bakom sig, så att de blev stora som berg, precis som han
ville och önskade sig. Då sade Herren (´azza wa djall) till honom ovanifrån Sin tron: ”Ät,
människa! Människan mättas inte.”75
70 – Jag läste för Ahmad bin al-Mubârak: Thâbit bin Bundâr underrättade er: Abû ´Alî bin
Dûmâ underrättade oss: Makhlad bin Dja´far underrättade oss: al-Hasan bin ´Alî al-Qattân
underrättade oss: Ismâ´îl bin ´Îsâ al-´Attâr underrättade oss: Ishâq bin Bishr berättade för oss,
från Abû Bakr al-Hudhalî, från al-Hasan som sade:
”Ingen skapelse är så nära din Herre som Isrâfîl. Mellan honom och hans Herre finns sju
ridåer. Varje ridå motsvarar 500 år. Under dem finns Isrâfîl. Hans huvud är under tronen och
hans fötter är under den sjunde jorden.”76
74 adh-Dhahabî sade:
”Dess berättarkedja är autentisk.” (al-´Uluww, sid. 71)
75 adh-Dhahabî sade:
”Dess berättarkedja är inget speciellt.” (al-´Uluww, sid. 96)
76 adh-Dhahabî sade:
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71 – Muhammad underrättade oss: Hamd underrättade oss: Ahmad bin ´Abdillâh underrättade
oss: Ahmad bin Muhammad bin al-Fadhl underrättade oss: Abûl-´Abbas as-Sarrâdj berättade
för oss: ´Abdullâh bin Abîz-Zinâd och Hârûn berättade för oss: Sayyâr berättade för oss:
Dja´far berättade för oss: Jag hörde Mâlik bin Dînâr säga:
”När Qur'ânen läses upp för de trovärdiga, börjar deras hjärtan slå för det nästkommande livet.
Hör upp, läs och säg: ”Lyssna till den Trovärdiges tal som är ovanför Sin tron.”77
72 – Ahmad sade: Min fader berättade för mig: Ahmad bin Muhammad bin ´Umar berättade
för oss: Abû Bakr bin ´Ubayd berättade för oss: Abû ´Alî al-Madâ'inî berättade för mig:
Ibrâhîm bin al-Hasan berättade för oss, från en gammal man från Quraysh vid tillnamn Abû
Dja´far, från Mâlik bin Dînâr som sade:
”Jag läste i en bok att Allâh (´azza wa djall) sade: ”Människa! Min godhet faller över dig och
din ondska stiger upp till Mig. Jag får dig att älska Mig med gåvor och du får Mig att hata dig
med trots. Den ädla ängeln slutar inte stiga upp till Mig med dina fula handlingar.”78
73 – Ibn ´Abdil-Barr sade:
”Sunayd berättade från Muqâtil, från adh-Dhahhâk bin Muzâhim som sade om Allâhs (ta´âlâ)
ord:
ﺳﮭُْﻢ َوَﻻ َأْدَﻧﻰ ِﻣﻦ َذِﻟَﻚ َوَﻻ َأْﻛَﺜَﺮ ِإﱠﻻ ھَُﻮ َﻣَﻌﮭُْﻢ َأْﯾَﻦ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا
ُ ﺳﺎِد
َ ﺴٍﺔ ِإﱠﻻ ھَُﻮ
َ َﻣﺎ َﯾُﻜﻮُن ِﻣﻦ ﻧﱠْﺠَﻮى َﺛَﻼَﺛٍﺔ ِإﱠﻻ ھَُﻮ َراِﺑُﻌﮭُْﻢ َوَﻻ َﺧْﻤ
”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.”79
”Han (tabârak wa ta´âlâ) är ovanför Sin tron och Hans kunskap är med dem var de än befinner
sig.”

”Abû Bakr al-Hudhalî är mycket svag.” (al-´Uluww, sid. 93)
77 Hilyat-ul-Awliyâ' (2/358). adh-Dhahabî sade:
”Hadîthen i ”al-Hilyah” har en autentisk berättarkedja.” (al-´Uluww, sid. 97)
al-Albânî sade:
”Det kan diskuteras.” (Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 131)
78 adh-Dhahabî sade:
”Dess berättarkedja är mörk.” (al-´Uluww, sid. 97)
79 58:7
www.da rulha dith.com

41

Allâhs höghet
Shaykh-ul-Islâm, Imâm och Faqîh Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

Jag har fått reda på att även Sufyân ath-Thawrî sade liknande.”80
74 – ´Abdullâh bin Muhammad underrättade oss: Ahmad bin ´Alî underrättade oss:
Hibatullâh underrättade oss: ´Abdullâh bin Ahmad bin al-Qâsim underrättade oss: Abû Bakr
Ahmad bin Mahmûd bin Yahyâ underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin Sadaqah
berättade för oss: Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân berättade för oss:
Yahyâ bin Âdam berättade för oss, från Ibn ´Uyaynah som sade:
”Rabî´ah fick frågan:
ش اْﺳَﺘَﻮى
ِ اﻟﱠﺮْﺣَﻤُﻦ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻌْﺮ
”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”
Hur reste Han Sig?”
Han svarade:
”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Budskapet är från Allâh, sändebudets
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) plikt var att förkunna det och vår plikt är att bekräfta det.”81
75 – Abû Bakr underrättade oss: Abû Bakr underrättade oss: Abûl-Qâsim underrättade oss:
Ahmad bin ´Ubayd underrättade oss: Muhammad bin al-Husayn underrättade oss: Ahmad bin
Abî Khaythamah underrättade oss: Hârûn bin Ma´rûf berättade för oss: Dhamrah bin Sadaqah
berättade för oss: Jag hörde Sulaymân at-Taymî säga:
”Om jag får frågan var Allâh (tabârak wa ta´âlâ) är, säger jag att Han är ovanför himlen.”

80 at-Tamhîd (7/139-142).
81
Ibn Taymiyyah sade:
”Detta svar är bekräftat från Rabî´ah, Mâliks lärare.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (5/365))
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IMAMERNAS UTTALANDEN

76 – Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin ´Alî
underrättade oss: Hibatullâh bin al-Hasan underrättade oss: Muhammad bin ´Ubaydillâh bin
al-Hadjdjâdj underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan underrättade oss: ´Abdullâh bin Ahmad
berättade för oss: Min fader underrättade oss: Suraydj bin an-Nu´mân berättade för oss:
´Abdullâh bin Nâfi´ berättade för mig: Mâlik sade:
”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt – inget undkommer den.”82
77 – Abû ´Umar sade:
”Följeslagarnas och efterföljarnas Qur'ân-uttolkare förklarade Hans (´azza wa djall) ord:
ﺳﮭُْﻢ َوَﻻ َأْدَﻧﻰ ِﻣﻦ َذِﻟَﻚ َوَﻻ َأْﻛَﺜَﺮ ِإﱠﻻ ھَُﻮ َﻣَﻌﮭُْﻢ َأْﯾَﻦ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا
ُ ﺳﺎِد
َ ﺴٍﺔ ِإﱠﻻ ھَُﻮ
َ َﻣﺎ َﯾُﻜﻮُن ِﻣﻦ ﻧﱠْﺠَﻮى َﺛَﻼَﺛٍﺔ ِإﱠﻻ ھَُﻮ َراِﺑُﻌﮭُْﻢ َوَﻻ َﺧْﻤ
”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.”83
och sade:
”Han är ovanför tronen och Hans kunskap är överallt.”
Ingen erkänd person tycker annorlunda.”84
78 – Han återberättade med sin berättarkedja från Ma´dân som sade:
”Jag frågade Sufyân ath-Thawrî om Hans (ta´âlâ) ord:
َوھَُﻮ َﻣَﻌُﻜْﻢ َأْﯾَﻦ َﻣﺎ ُﻛﻨﺘُْﻢ
”Han är med er, var ni än befinner er.”85
Han svarade:
”Det vill säga Hans kunskap.”86
82
83
84
85
86

al-Lâlakâ'î (2/401), ´Abdullâh bin Ahmad i ”as-Sunnah” (1/107) och al-Âdjurrî i ”ash-Sharî´ah”, sid. 289.
58:7
at-Tamhîd (7/138–139).
57:4
at-Tamhîd (7/142) och al-Lâlakâ'î (2/401).
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79 – Hanbal sade:
”Jag sade till Abû ´Abdillâh om:
َوھَُﻮ َﻣَﻌُﻜْﻢ َأْﯾَﻦ َﻣﺎ ُﻛﻨﺘُْﻢ
”Han är med er, var ni än befinner er.”
och:
ﺳﮭُْﻢ َوَﻻ َأْدَﻧﻰ ِﻣﻦ َذِﻟَﻚ َوَﻻ َأْﻛَﺜَﺮ ِإﱠﻻ ھَُﻮ َﻣَﻌﮭُْﻢ َأْﯾَﻦ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا
ُ ﺳﺎِد
َ ﺴٍﺔ ِإﱠﻻ ھَُﻮ
َ َﻣﺎ َﯾُﻜﻮُن ِﻣﻦ ﻧﱠْﺠَﻮى َﺛَﻼَﺛٍﺔ ِإﱠﻻ ھَُﻮ َراِﺑُﻌﮭُْﻢ َوَﻻ َﺧْﻤ
”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 svarade:
”Det vill säga Hans kunskap. Han vet det dolda och det uppenbara. Hans kunskap omfattar
allt. Han känner det dolda. Vår Herre är ovanför tronen, utan begränsning eller föreställning.”
80 – 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.”
81 – 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.”
82 – ´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.”
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”Dessa hadîther har återberättats av pålitliga människor. Vi återberättar dem, tror på dem och
tolkar inte dem.”87
83 – 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.”88
84 – 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.”89
85 – al-Athram sade: Abû ´Abdillâh al-Qaysî berättade för oss: Jag hörde Wahb bin Djarîr
säga:
”Djahmiyyah vill säga att ingenting finns ovanför himlen.”
86 – Han sade:
”Jag sade till Sulaymân bin Harb: ”Vad sade Hammâd bin Zayd om Djahmiyyah?” Han sade:
”Han brukade säga: ”De vill säga att ingenting finns ovanför himlen.”
87 – ´Abdullâh underrättade oss: Ahmad underrättade oss: Hibatullâh underrättade oss:
Muhammad bin al-Husayn bin Ya´qûb underrättade oss: Da´ladj bin Ahmad underrättade oss:
Ahmad bin ´Alî al-Abâr berättade för oss: Muhammad bin Mansûr at-Tûsî berättade för oss:
Nûh bin Maymûn berättade för oss: Bukayr bin Ma´rûf berättade för oss, från Muqâtil bin
Hayyân som sade om Hans (ta´âlâ) ord:

87 al-Lâlakâ'î (2/433).
88 ´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.
89 Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/267).
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ﺳﮭُْﻢ َوَﻻ َأْدَﻧﻰ ِﻣﻦ َذِﻟَﻚ َوَﻻ َأْﻛَﺜَﺮ ِإﱠﻻ ھَُﻮ َﻣَﻌﮭُْﻢ َأْﯾَﻦ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا
ُ ﺳﺎِد
َ ﺴٍﺔ ِإﱠﻻ ھَُﻮ
َ َﻣﺎ َﯾُﻜﻮُن ِﻣﻦ ﻧﱠْﺠَﻮى َﺛَﻼَﺛٍﺔ ِإﱠﻻ ھَُﻮ َراِﺑُﻌﮭُْﻢ َوَﻻ َﺧْﻤ
”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 är ovanför tronen och ingenting undkommer Hans kunskap.”90
88 – Dja´far bin ´Abdillâh berättade:
”En man kom till Mâlik bin Anas och sade: ”Abû ´Abdillâh!
ش اْﺳَﺘَﻮى
ِ اﻟﱠﺮْﺣَﻤُﻦ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻌْﺮ
”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”
Hur reste Han Sig?” Jag hade aldrig sett Mâlik ta så illa upp som av de orden. Han började
svettas medan människorna väntade på hans svar. Sedan sade han: ”Beskaffenheten är
obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att betro den och innovation att fråga
om den. Jag fruktar att han är vilsen.” Sedan befallde han att han körs ut.”91
89 – Hibatullâh underrättade oss: Muhammad bin Dja´far underrättade oss: Abû ´Abdillâh
Naftûyah underrättade oss: Abû Sulaymân Dâwûd bin ´Alî berättade för mig:
”Vi var hos Ibn-ul-A´râbî när en man kom till honom och sade: ”Vad betyder Allâhs (ta´âlâ)
ord:
ش اْﺳَﺘَﻮى
ِ اﻟﱠﺮْﺣَﻤُﻦ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻌْﺮ
”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”?”
Han svarade: ”Han är ovanför Sin tron precis som Han (´azza wa djall) har sagt om Sig själv.”
Han sade: ”Abû ´Abdillâh! Det är inte betydelsen. Det betyder att Han tog makten ()اﺳﺘﻮﻟﻰ.”
Han sade: ”Tyst med dig. Ingen tar makten över någon utan att han har en rival. Den som
besegrar den andre har tagit makten. Har du inte hört an-Nâbighah säga:
En som du eller som du hinner före
den snabba hästen hinner före om den tar makten ( )اﺳﺘﻮﻟﻰöver målet?

90 al-Lâlakâ'î (2/400).
91 al-Lâlakâ'î (2/398) och al-Asmâ' was-Sifât, sid. 516, av al-Bayhaqî.
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90 – Min son Abûl-Madjd ´Îsâ bin ´Abdillâh berättade för mig: Shaykh Abû Tâhir al-Mubârak
bin Abîl-Ma´âlî bin al-Ma´tûshî underrättade oss: Abûl-Ghanâ'im Muhammad bin
Muhammad bin al-Muhtadî underrättade oss: Shaykh Abû Ishâq Ibrâhîm bin ´Umayr alBarmakî underrättade oss: Abûl-Fadhl ´Ubaydullâh bin ´Abdir-Rahmân az-Zuhrî
underrättade oss: Hamzah bin al-Husayn bin ´Umar al-Bazzâz berättade för mig: ´Abdullâh
bin Muhammad bin ´Ubayd berättade för mig: ´Abbâs bin Dhaqân berättade för mig att han
sade:
”Jag sade till Bishr al-Hâfî: ”Jag skulle vilja sitta ensam med dig.” Han sade: ”Om du vill så.”
En tidig dag såg jag honom gå in i en kupol. Han bad fyra Raka´ât på ett sätt som jag inte
hade klarat av att utföra. Jag hörde honom säga i Sudjûd: ”Allâh! Du vet ovanför Din tron att
jag föredrar förnedring framför ära. Allâh! Du vet ovanför Din tron att jag föredrar fattigdom
framför rikedom. Allâh! Du vet ovanför Din tron att jag inte föredrar något framför kärleken
till Dig.” När jag hörde detta brast jag i gråt varpå han sade: ”Du vet att jag inte hade sagt
detta om jag hade vetat att du är här.”
91 – Shaykh Abû ´Alî al-Hasan bin Salâmah bin Muhammad al-Harrânî underrättade oss:
Abû Ishâq Ibrâhîm bin Muhammad bin Nabhân al-Ghanawî ar-Raqqî underrättade oss:
Shaykh-ul-Islâm Abûl-Hasan ´Alî bin Ahmad bin Yûsuf al-Qurashî al-Hakârî underrättade
oss: Ahmad bin ´Âsim al-Mawsulî underrättade oss: Abûl-Qâsim ´Alî bin al-Qâsim al-Muqrî
berättade för oss i Mosul: Jag skrev från Ibn Hishâm al-Baladîs bok:
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
Detta uppmanade Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î... ح
Shaykh-ul-Islâm sade: Abû Mansûr Muhammad bin ´Alî bin Muhammad bin al-Hasan bin
Sahl bin Khalîfah underrättade oss: Min farfar Muhammad bin al-Hasan bin Sahl bin Khalîfah
berättade för mig: Abû ´Alî al-Husayn bin Hishâm bin ´Umar al-Baladî berättade för oss:
Detta uppmanade Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh):
”Jag uppmanar att man vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att
Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Hans slav och sändebud, tror på Allâh, Hans
änglar, Hans skrifter och Hans sändebud. Vi gör ingen skillnad mellan Hans sändebud. Min
bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allâh, skapelsernas Herre, Han som inte
har någon partner; till detta har jag kallats. Allâh kommer att återuppväcka de döda i gravarna.
Paradiset är sant och Elden är sann. Straffet i graven, räkenskapen, vågen och vägen är sanna.
Allâh skall belöna slavarna utmed deras handlingar. Jag lever utmed det, utmed det skall jag
dö och utmed det skall jag – om Allâh vill – återuppstå.
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Jag vittnar att tron består av tal, handling och hjärtats kännedom. Den stiger och den sjunker.
Qur'ânen är Allâhs (ta´âlâ) tal och den är inte skapad.
Allâh (´azza wa djall) skall ses i nästa liv. De troende skall beskåda Honom med sina ögon,
klart och tydligt, och höra Hans tal.
Han är ovanför tronen.
Ödet, dess goda och dess onda, är från Allâh (´azza wa djall). Endast det som Allâh (´azza wa
djall) vill, beslutar och bestämmer sker.
De bästa människorna efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Abû Bakr,
´Umar, ´Uthmân och ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anhum). Jag älskar dem och ber om
förlåtelse för dem och för dem som deltog i Kamelkriget och Siffîn-kriget, dråparna och de
dräpta och alla andra profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.
Makthavarna skall lydas så länge de ber. Det skall inte revolteras mot makthavarna. Kalifatet
skall vara inom Quraysh.
Det vars lilla mängd berusar är även dess stora mängd sprit.
Mut´ah är förbjudet.
Jag påbjuder att Allâh (´azza wa djall) fruktas, Sunnah följs, rapporteringar från Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare efterlevs och innovationer
och lustar lämnas och undviks. Frukta Allâh som sig bör. Dö endast i egenskap av muslimer.
Det är de förstas och de sistas påbud. Allâh visar var och en som fruktar Honom en utväg och
sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse. Frukta Allâh så gott ni kan. Se till att be
fredagsbönen och samlingsbönen, efterleva Sunnah och tron och begripa religionen. Låt den
av er som kommer till min dödsbädd befalla mig att säga att det inte finns någon sann gud
utom Allâh, ingen partner har Han, och att Muhammad är Hans slav och sändebud. Ordna
naglarna och mustaschen innan döden. Och om det finns en menstruerande kvinna
närvarande, så får hon resa sig upp.”92
92 – Shaykh-ul-Islâm sade: Abû Ya´lâ al-Khalîl bin ´Abdillâh al-Hâfidh underrättade oss:
92 adh-Dhahabî sade:
”ash-Shâfi´îs testamente som rapporteras via al-Husayn bin Hishâm al-Baladî är inte autentiskt.” (Siyar A´lâm-inNubalâ' (10/79))
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Abûl-Qâsim bin ´Alqamah al-Abharî underrättade oss: Abû ´Abdir-Rahmân bin Abî Hâtim
ar-Râzî berättade för oss, från Abû Shu´ayb och Abû Thawr, från Abû ´Abdillâh Muhammad
bin Idrîs ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) som sade:
”Den dogm som jag följer och har sett våra kollegor, Ahl-ul-Hadîth liksom Sufyân och Mâlik,
följa och som jag har accepterat den av, handlar om att erkänna att det inte finns någon sann
gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud... och att Allâh är ovanför Sin tron
ovanför Sin himmel. Han närmar Sig sin skapelse som Han vill och Han stiger ned till den
nedersta himlen som Han vill...”93
93 – Med denna kedja sade ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim: Yûnus bin ´Abdil-A´lâ berättade
för oss: Jag hörde Abû ´Abdillâh Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) säga
när han blev frågad om Allâhs egenskaper och vad han tror på:
”Allâh (ta´âlâ) har namn och egenskaper som nämns i Hans skrift och som Hans profet (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat för sitt samfund. Ingen av Allâhs (ta´âlâ) skapelser som
får reda på dem får avfärda dem. Ty Qur'ânen har sänt ned dem och de har rapporterats
autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via pålitliga återberättare.
Den som avviker från dem efter att ha fått reda på dem är otrogen. Innan dess ursäktas han
för sin okunnighet eftersom det är ingen kunskap som uppnås via intellekt, beskådning eller
tankar. Vi gör inte Takfîr på någon som är okunnig om dem förrän han får reda på dem. Vi
bekräftar dessa egenskaper och avfärdar liknelse från dem liksom Han själv gjorde när Han
sade:
َ ﺲ َﻛِﻤْﺜِﻠِﮫ
ﺼﯿُﺮ
ﺷْﻲٌء َوھَُﻮ اﻟ ﱠ
َ َﻟْﯿ
ِ ﺴِﻤﯿُﻊ اﻟَﺒ
”Ingenting är som Han - Han är den Hörande, den Seende.”94
Abû Bakrs kalifat var korrekt. Allâh beslutade det ovanför Sin himmel och enade Sin profets
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares hjärtan kring det.”
94 – Abûl-Fath Muhammad bin ´Abdil-Bâqî bin Ahmad bin Sulaymân berättade för oss: Abû
Bakr Ahmad bin ´Alî bin al-Husayn bin Zakariyyâ at-Turaythîthî underrättade oss: AbûlQâsim Hibatullâh bin al-Hasan underrättade oss: Muhammad bin al-Mudhaffar al-Muqri'
underrättade oss: Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim berättade för oss... ح

93 adh-Dhahabî sade:
”Svag berättarkedja.” (al-´Uluww, sid. 120)
94 42:11
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Jag läste för Abûl-Fadhl ´Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin ´Abdil-Qâhir at-Tûsî i
Mosul: Abûl-Hasan ´Alî bin Muhammad bin ´Alî bin Muhammad bin al-´Allâf underrättade
er: Abûl-Qâsim bin Bishrân underrättade oss: Abûl-Hasan ´Alî bin ´Abdil-´Azîz underrättade
oss: Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim underrättade oss:
”Jag frågade min fader och Abû Zur´ah om Ahl-us-Sunnahs dogm inom religionens grunder
och vilken dogm de lärda, som de har träffat världen över, har haft och vad de två anser om
det. De sade:
”Vi träffade de lärda i Hidjâz, Irak, Levanten och Jemen och deras dogm var:
1 – Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker.
2 – Qur'ânen är Allâhs tal och den är inte skapad på något som helst sätt.
3 – Ödet, dess goda och dess onda, är från Allâh (´azza wa djall).
4 – Det här samfundets bästa människor efter dess profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är
Abû Bakr as-Siddîq, ´Umar bin al-Khattâb, ´Uthmân bin ´Affân och ´Alî bin Abî Tâlib
(radhiya Allâhu ´anhum). De är de renläriga och vägledda kaliferna.
5 – De tio som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namngav och bekräftade
paradiset åt är sanning.
6 – Båda sade också att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse.
Så har Han beskrivit Sig själv i Sin skrift och via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam). Det skall inte föreställas. Han omfattar allting med Sin kunskap:
َ ﺲ َﻛِﻤْﺜِﻠِﮫ
ﺼﯿُﺮ
ﺷْﻲٌء َوھَُﻮ اﻟ ﱠ
َ َﻟْﯿ
ِ ﺴِﻤﯿُﻊ اﻟَﺒ
”Ingenting är som Han - Han är den Hörande, den Seende.”
95 – Abûl-Qâsim at-Tabarî sade:
”Jag läste i Abû Hâtim Muhammad bin Idrîs bin al-Mundhirîs al-Handhalîs böcker som hade
hörts av honom: Vår dogm och vårt val är att följa Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam), hans följeslagare och efterföljarna efter dem, hålla fast vid dogmen som has av Ahlul-Athar, däribland Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal, Ishâq bin Râhûyah, Abû ´Ubayd alQâsim bin Sallâm och ash-Shâfi´î, och vidhålla Qur'ânen och Sunnah. Vi tror på att Allâh
(´azza wa djall) är ovanför Sin tron och frånskild från Sin skapelse:
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َ ﺲ َﻛِﻤْﺜِﻠِﮫ
ﺼﯿُﺮ
ﺷْﻲٌء َوھَُﻮ اﻟ ﱠ
َ َﻟْﯿ
ِ ﺴِﻤﯿُﻊ اﻟَﺒ
”Ingenting är som Han - Han är den Hörande, den Seende.”
96 – Abûl-Mutahhar al-Qâsim bin al-Fadhl bin ´Abdil-Wâhid as-Saydalî underrättade oss:
Ahmad bin ´Alî bin Khalaf underrättade oss: al-Hâkim Abû ´Abdillâh underrättade oss: Jag
hörde 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 deras allierade. Hans egendom skall räknas som
krigsbyte. Ingen muslim skall ärva honom eftersom muslimen ärver inte hädaren. Profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Muslimen ärver inte hädaren och hädaren ärver inte muslimen.”95
97 – Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade:
”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel
återstår av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig
så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”96
Denna hadîth är bekräftad och dess berättarkedja är autentisk. Ahl-ul-Hadîth är inte oense om
dess äkthet. Den har återberättats från många håll och på olika sätt. Pålitliga återberättare har
rapporterat den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).
Hadîthen bevisar också att Allâh (´azza wa djall) är i höjden, ovanför tronen och de sju
himlarna, vilket Samlingen säger. Den är deras bevis mot Mu´tazilah och Djahmiyyah som
säger att Allâh (´azza wa djall) är överallt och inte ovanför tronen. Beviset för att Ahl-ul-Haqq
har rätt är Allâhs (´azza wa djall) ord:
ش اْﺳَﺘَﻮى
ِ اﻟﱠﺮْﺣَﻤُﻦ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻌْﺮ
”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”
95 al-Bukhârî (6764) och Muslim (1614).
96 al-Bukhârî (7494) och Muslim (758).
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ﺼَﻌُﺪ اْﻟَﻜِﻠُﻢ اﻟ ﱠ
ُﺼﺎِﻟُﺢ َﯾْﺮَﻓُﻌﮫ
ﺐ َواْﻟَﻌَﻤُﻞ اﻟ ﱠ
ُ ﻄﱢﯿ
ْ ِإَﻟْﯿِﮫ َﯾ
”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”97

َﯾَﺨﺎﻓُﻮَن َرﺑﱠﮭُﻢ ﱢﻣﻦ َﻓْﻮِﻗِﮭْﻢ َوَﯾْﻔَﻌﻠُﻮَن َﻣﺎ ﯾُْﺆَﻣُﺮوَن
”De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”98 99
98 – Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade:
”Ahl-us-Sunnah är enade om att erkänna och betro alla egenskaper som nämns i Qur'ânen och
Sunnah som verkliga och inte som metaforiska. Dock låter de bli att föreställa sig eller
begränsa specifika egenskaper.
Beträffande Ahl-ul-Bid´a som Djahmiyyah, Mu´tazilah och Khawâridj, så är de ense om att
dementera dem och accepterar inga som verkliga. De påstår att den som bekräftar dem är
Mushabbih. Å andra sidan anser de som bekräftar dem att de dementerar den dyrkade.
Sanningen ligger hos dem som citerar Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) Sunnah. De är samlingens imamer.”100
99 – I den sista delen bestående av Dja´far bin Muhammad bin Nusayr al-Khuldîs hadîther
hittade jag följande berättelse som hade skrivits ned av delens skribent:
”Jag läste den i den sista delen och jag såg den även med Abû Bakr bin Shâdhâns handstil.
Min son al-Hasan hörde den berättelsen och sade att han hörde en pålitlig person säga: ”Vi
tvättade ett lik som låg på en bår. När vi avtäckte honom hörde vi honom säga: ”Han allena
är ovanför Sin tron. Han allena är ovanför Sin tron.” Vi blev så rädda för det vi hade hört att
vi sprang därifrån. Sedan gick vi tillbaka och tvättade liket.”

97 35:10
98 16:50
99 at-Tamhîd (7/128–129).
100
at-Tamhîd (7/128).
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AVSLUTNING

Lov och pris tillkommer Allâh för att sakfrågan har klargjorts med hjälp av definitiva bevis,
slående verser, mångfaldiga hadîther och följeslagarnas samstämmighet i form av poesi och
återberättade uttalanden, både från deras ledande personligheter och allmänhet. De
återberättade den aktuella dogmen, accepterade den, betrodde den och bekräftade den. Ingen
av dem avfärdade den. Ingen av dem protesterade mot den. Så har generationerna avlöst
varandra. De två imamerna Abû Zur´ah och Abû Hâtim sade:
”Vi träffade de lärda i Hidjâz, Irak, Levanten och Jemen och deras dogm var... Allâh (´azza
wa djall) är ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse. Så har Han beskrivit Sig själv i Sin
skrift och via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det skall inte föreställas. Han
omfattar allting med Sin kunskap:
َ ﺲ َﻛِﻤْﺜِﻠِﮫ
ﺼﯿُﺮ
ﺷْﻲٌء َوھَُﻮ اﻟ ﱠ
َ َﻟْﯿ
ِ ﺴِﻤﯿُﻊ اﻟَﺒ
”Ingenting är som Han - Han är den Hörande, den Seende.”
Bara extrema innovatörer eller vilsna och prövade individer tycker annorlunda. Oss veterligen
var al-Djahm bin Safwân den förste som avvek i sakfrågan. Imamerna fördömde honom och
hans anhängare för det och såg stort på deras dogm och innovation.
Därtill är Djahmiyyah tvungna att hålla med muslimerna när de tar upp händerna i åkallan,
väntar på räddning från himlen, säger:
ﺳﺒﺤﺎن رﺑﻲ اﻷﻋﻠﻰ
”Fri är min Herre, den Högste, från brister.”
och läser av Allâhs (ta´âlâ) tal och den utvalde profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
Sunnah vad som tyder på det. Hela tiden hör de dogmen som får dem att klia sig i huvudet
och orsakar deras sorg. Hela tiden hör de den muslimska allmänheten säga i affärerna och
samtalen sinsemellan vad som väcker deras vrede. Dels kan de inte avvisa den, dels kan de
inte låta bli att höra den. De har inget som helst bevis för sin innovation, varken i Qur'ânen
eller i Sunnah, varken i någon följeslagares ord eller i någon bra imams uttalande. De kan
bara följa sin drift och gå emot den utvaldes (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och
imamernas uttalanden.
Den som Allâh (ta´âlâ) vägleder till att beträda den raka vägen, rätta sig efter Hans trovärdige
och pålitlige profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följa hans nobla följeslagare och behagas
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av det som behagade muslimernas imamer och de troendes allmänhet, skonar sig själv från
att motstrida muslimerna i det här livet och ett smärtsamt straff i det kommande livet. Allâh
kommer att belöna honom väldigt, vägleda honom till den raka vägen och begåva honom
genom att låta honom vara med profeterna och de troende. Allâh (ta´âlâ) sade:
ّ ﺳﻮَل َﻓﺄُْوَﻟِﺌَﻚ َﻣَﻊ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َأْﻧَﻌَﻢ
ّ َوَﻣﻦ ﯾُِﻄِﻊ
ﺴَﻦ أُوَﻟِﺌَﻚ
ُ ﺼﺎِﻟِﺤﯿَﻦ َوَﺣ
ُ ﷲَ َواﻟﱠﺮ
ﺼﱢﺪﯾِﻘﯿَﻦ َواﻟﱡﺸَﮭَﺪاء َواﻟ ﱠ
ﷲُ َﻋَﻠْﯿِﮭﻢ ﱢﻣَﻦ اﻟﻨﱠِﺒﱢﯿﯿَﻦ َواﻟ ﱢ
َرِﻓﯿًﻘﺎ
”De som lyder Allâh och sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Allâh välsignar
med Sina gåvor - profeterna och de sanningsenliga och martyrerna och de som gjorde det
goda och det rätta - en ädel skara!”101
Må Allâh (subhânah) benåda och vägleda oss till den raka vägen, följa det som behagar
Honom och rätta oss efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den siste profeten,
och de rättfärdiga Salaf.
Härmed är luntan slut. Lov och pris tillkommer Allâh allena. Må Allâh hylla den som inte
efterträds av någon profet.

101
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