
Salaf visste betydelsen av Allâhs ansikte
och beskådningen av Honom

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm enligt
Qur'ânen, Sunnah och Salafs enighet

www.darulhadith.com



 بسم ا الرحمن الرحيم

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

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

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



al-Kirmânî

Imâm Harb bin Ishâq al-Kirmânî (d. 280) 

1 – Detta är dogmen som has av kunskapens imamer,  Ahl-ul-Athar  och Ahl-us-Sunnah som är
kända för den och följs inom den – från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare fram
till idag. De lärda som jag upplevde i Irak, Hidjâz, Levanten och på andra platser hade den. Den
som avviker  från  någon  av  dessa  dogmer,  förtalar  dem  eller  kritiserar  dess  innehavare  är  en
innovatör som har lämnat Samlingen och avvikit från Sunnahs väg och sanningens stig.

Denna lära anammades av Ahmad, Ishâq bin Ibrâhîm bin Makhlad, ´Abdullâh bin az-Zubayr al-
Humaydî, Sa´îd bin Mansûr och andra som vi har suttit och studerat med. De sade bland annat:

58 – Allâh (tabârak) är hörande och tvivlar inte. Han är seende och tvekar inte. Han vet och är inte
okunnig. Han är givmild och snålar inte. Han är öm och brådskar inte. Han är vaksam och glömmer
inte. Han är vaken och förbiser inte. Han bevakar och försummar inte. Han talar, rör på Sig, hör, ser,
tittar, tar, ger, skrattar, gläds, älskar, hatar, avskyr, behagas, förargas, ilsknar, benådar, förlåter, döljer
synder, ger, tillbakahåller och stiger varje natt ned som Han vill och hur Han vill:

يرص يعص البصصي هصوص السممي ء  وص ث ليهي شصي  مي لصي سص كص

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

64 – Paradisets folk skall titta på Hans ansikte och besöka Honom. Han skall begåva dem, visa Sig
för dem och ge dem.2

1 42:11
2 Kitâb-us-Sunnah, sid. 50-52 



at-Tabarî

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

Allâh (´azza wa djall) sade:

ة  زييصادص نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”3

Uttolkarna är oeniga om det lovade goda och tillägget. Vissa sade att det goda är paradiset och
tillägget är beskådning av Allâh (ta´âlâ). 

Ibn Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Isrâ'îl berättade för oss, från Abû
Ishâq, från ´Âmir bin Sa´d, från Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Sufyân berättade för oss: Humayd bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss, från Qays, från Abû Ishâq,
från ´Âmir bin Sa´d, från Sa´îd bin Nimrân, från Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”De skall få titta på Allâhs (ta´âlâ) ansikte.”

Ibn Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från
Abû Ishâq, från ´Âmir bin Sa´d som sade:

”De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Muhammad bin al-Muthannâ berättade för oss: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah
berättade för oss, från Abû Ishâq, från ´Âmir bin Sa´d som sade:

”Tillägget är att de skall titta på den Nåderikes ansikte.”

Ibn Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Isrâ'îl berättade för oss, från Abû
Ishâq, från Muslim bin Nudhayr, från Hudhayfah som sade:

”De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Yahyâ bin Talhah al-Yarbû´î berättade för mig: Sharîk berättade för oss: Jag hörde Abû Ishâq säga:

”De skall titta på den Nåderikes ansikte.”

´Alî bin ´Îsâ berättade för mig: Shabânah berättade för oss: Abû Bakr al-Hudhalî berättade för oss:
Jag hörde Abû Tamîmah al-Hudjaymî berätta från Abû Mûsâ al-Ash´arî som sade:

”På Domedagen skall Allâh skicka en ropare till paradisets invånare som skall ropa: ”Har Allâh
infriat Sitt löfte till er?” De kommer att titta på den av Allâh lovade lycksaligheten och säga: ”Ja.”
Då säger Han:

ة  زييصادص نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

3 10:26



”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”

De får titta på den Nåderikes ansikte.”

al-Muthannâ berättade för mig: Suwayd bin Nasr berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak underrättade
oss, från Abû Bakr al-Hudhalî: Abû Tamîmah al-Hudjaymî underrättade oss: Jag hörde Abû Mûsâ
al-Ash´arî predika från predikstolen i Basrah:

”På Domedagen skall  Allâh skicka en ängel till  paradisets  invånare som skall  säga: ”Paradisets
invånare! Har Allâh infriat Sitt löfte till er?” De kommer att titta och se smycken, kläder, frukter,
floder och renade makar. Sedan säger de: ”Ja. Allâh har infriat Sitt löfte till oss.” Då säger ängeln
tre gånger: ”Har Allâh infriat Sitt löfte till er?” De kommer inte att sakna något som de har blivit
lovade och säger: ”Ja.” Då säger den: ”Ni har en sak kvar. Allâh sade:

ة  زييصادص نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”

Det goda är paradiset och tillägget är beskådning av Allâhs ansikte.”

Yûnus berättade för mig: Ibn Wahb underrättade mig: Shabîb underrättade oss, från Abân, från Abû
Tamîmah  al-Hudjaymî  som  berättade  att  han  hörde  Abû  Mûsâ  al-Ash´arî  berätta  från  Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”På Domedagen skall Allâh skicka en ropare till paradisets invånare som skall ropa med en röst som
alla i paradiset kommer att höra: ”Allâh lovade er det goda och mer därtill. Det goda är paradiset
och tillägget är beskådning av den Nåderikes ansikte.”

Ibn Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för
oss, från Thâbit al-Bunânî, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ som sade:

”De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Därefter läste han:

لمة  لص ذي وهصهصم  قصتصر  وص جص هصقص وص لص يصر   وص

”Inga skuggor, inga känslor av skam skall förmörka deras ansikten.”4

Det vill säga efter att ha tittat på sin Herres ansikte.”

al-Muthannâ berättade för mig: Suwayd bin Nasr berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak underrättade
oss, från Sulaymân bin al-Mughîrah: Thâbit underrättade oss, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ
som sade:

”När  paradisets  invånare  har  gått  in  i  paradiset  och  erhållit  lycksalighet  och  ynnest  kallas  de:
”Paradisets invånare! Allâh har lovat er mer därtill.” Då visar Han sig för dem. Vad anser ni om dem
efter att deras vågskål har övervägt, fått anteckningsböckerna i sina högra händer, gått över bron
över helvetet, inträtt i paradiset och erhållit lycksalighet och ynnest? Det är ingenting jämfört med
vad de skall se.”

4 10:26



Ibn-ul-Mubârak berättade för oss, från Ma´mar, från Sulaymân bin al-Mughîrah, från Thâbit al-
Bunânî, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ som sade:

”De skall få titta på sin Herres ansikte.”

al-Hadjdjâdj och Mu´allâ bin Asad berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från
Thâbit, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ som sade:

”Efter att paradisets invånare har gått in i paradiset säger Han till dem: ”Ni har en rätt som ni än inte
har fått.” Då visar sig Han (tabârak wa ta´âlâ) för dem varpå de ser ned på allt som de har fått:

ة  زييصادص نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”

Det goda är paradiset och tillägget är att de får titta på sin Herres ansikte. Därefter:

لمة  لص ذي وهصهصم  قصتصر  وص جص هصقص وص لص يصر   وص

”Inga skuggor, inga känslor av skam skall förmörka deras ansikten.”

Muhammad bin ´Abdil-A´lâ berättade för oss: Muhammad bin Thawr berättade för oss, från Ma
´mar, från Thâbit al-Bunânî, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ som sade:

”De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Ibn Bashshâr berättade för oss: Hawdhah berättade för oss: ´Awf berättade för oss, från al-Hasan
som sade:

”De skall få titta på Herren.”

´Amr bin ´Alî och Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Mahdî berättade
för oss, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade om denna vers:

”När paradisets invånare och Eldens invånare har inträtt i  paradiset respektive Elden, kallas de:
”Paradisets invånare! Ni har ett löfte hos Allâh.” De skall säga: ”Vilket då? Har Du inte gjort våra
ansikten vita, övervägt våra vågskålar, fört in oss i paradiset och räddat oss från Elden?” Då avtäcks
ridån varvid Han visar Sig för dem. Jag svär vid Allâh att av allt som Han ger dem kommer de inte
att älska något som att titta på Honom.”

Muthannâ berättade för mig: al-Hadjdjâdj bin al-Minhâl berättade för oss: Hammâd berättade för
oss,  från  Thâbit,  från  ´Abdur-Rahmân  bin  Abî  Laylâ,  från  Suhayb  (radhiya  Allâhu  ´anh),  från
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Efter att paradisets invånare och Eldens invånare har gått in i paradiset respektive Elden, kallar en
kallare: ”Paradisets invånare! Ni har ett löfte hos Allâh som Han vill infria för er.” Då säger de:
”Vilket då? Har Allâh inte övervägt våra vågskålar och gjort våra ansikten vita...”

al-Himmânî berättade för oss: Sharîk berättade för oss, från Abû Ishâq, från Sa´îd bin Nimrân, från
Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”De skall få titta på Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ansikte.”



Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som sade:

”Vi har fått reda på att en kallare skall kalla på de troende efter att de har gått in i paradiset: ”Allâh
har  lovat  er  det  goda,  som är  paradiset,  och mer därtill,  som är  beskådning av den Nåderikes
ansikte.”

Ibn Humayd berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Mukhtâr berättade för oss, från Ibn Djuraydj, från
´Atâ', från Ka´b bin ´Udjrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Tillägget är beskådning av den Nåderikes (tabârak wa ta´âlâ) ansikte.”

Djarîr berättade för oss, från Layth, från ´Abdur-Rahmân bin Sâbit som sade:

”Det goda är skönhet och tillägget är beskådning av Allâhs (ta´âlâ) ansikte.”

Ibn-ul-Barqî  berättade  för  oss:  ´Amr  bin  Abî  Salamah  berättade  för  oss:  Jag  hörde  Zuhayr
återberätta  från  någon som hade  hört  Abûl-´Âliyah:  Ubayy bin  Ka´b  berättade  för  oss  att  han
frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om:

ة  زييصادص نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”

varpå han svarade: 

”Det goda är paradiset och tillägget är titta på Allâhs (ta´âlâ) ansikte.”

Andra sade att tillägget syftar på det som återberättas av Yahyâ bin Talhah: Fudhayl bin ´Iyâdh
berättade för oss, från Mansûr, från al-Hakam, från ´Alî som sade:

”Tillägget är ett rum av en pärla. Det har fyra dörrar.”

Ibn Humayd berättade för oss: Hakkâm berättade för oss, från ´Amr, från Mansûr, från al-Hakam,
från ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) som sade liknande. 

Djarîr berättade för oss, från Mansûr, från al-Hakam bin ´Utaybah, från ´Alî som liknande.

Andra sade att det goda är en belöning och att tillägget multipliceras upp till tio gånger. 

Muhammad bin Sa´d berättade för mig: Min fader berättade för mig: Min farbror berättade för mig:
Min fader berättade för mig, från hans fader, från Ibn ´Abbâs som sade om:

ة  زييصادص نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”

”Det är som Hans ord:

زييد  ي نصا مص لصدص ونص فييهصا وص اؤص ا يصشص  لصهصم مم



”Däri skall de få allt vad de önskar, och mer finns hos Oss.”5

Han belönar dem för deras handlingar och ger dem ytterligare av Sin dygd. 

ثصاليهصا رص أصم  ش  نصةي فصلصهص عص سص اء بيال حص  مصن جص

”Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt.”6

Ibn Humayd berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från Qâbûs, från sin fader, från ´Alqamah
bin Qays som sade:

”Detta är det goda; vad är tillägget då?” Han sade: ”Vet du inte att Allâh säger:

ثصاليهصا رص أصم  ش  نصةي فصلصهص عص سص اء بيال حص  مصن جص

”Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt.”

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som berättade
att al-Hasan sade om versen:

ة  زييصادص نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”

”Tillägget är att en god handling belönas alltifrån tiofaldigt till sjuhundrafaldigt.”

Somliga  sade att  det  goda är  en  belöning lik  en  annan medan tillägget  är  extra  förlåtelse  och
välbehag från Allâh. 

Muthannâ berättade för mig: Abû Hudhayfah berättade för oss: Shibl berättade för oss, från Ibn Abî
Nadjîh, från Mudjâhid som sade:

ة  زييصادص نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda...” 

”Det vill säga lik en annan belöning:

ة  زييصادص وص

”... och mer därtill.”

Det vill säga förlåtelse och välbehag.”

Vissa sade att tillägget är det de får i det här livet. 

Yûnus berättade för mig: Ibn Wahb underrättade oss: Ibn Zayd sade:

”Det goda är paradiset och tillägget är det de får i detta liv. Han kommer inte att ställa dem till svars
för det på Domedagen:

5 50:35
6 6:160



ينص اليحي نص الصم ةي لصمي رص خي إينمهص فيي ال  ن يصا وص هص فيي الدن رص آتصي نصاهص أصج   وص

”Och Vi gav honom hans lön i denna värld och i det kommande livet har han sin plats bland de
rättfärdiga.”7

Det Han ger dem av det som älskas i detta liv är en påskyndad belöning.”

Muthannâ berättade för mig: ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: Mu´âwiyah berättade för mig,
från ´Alî, från Ibn ´Abbâs som sade om:

ة  زييصادص نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda...” 

”De som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

Den mest korrekta åsikten är att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har lovat Sina välgörande slavar ge dem
det goda, belöna dem med paradiset för deras lydnad, göra deras ansikten vita och mer därtill. Till
tillägget hör att de får gå in i paradiset, titta på Honom, erhålla rum av pärlor och utöka deras
förlåtelse och välbehag. Allt det tillhör tillägget till det goda som Allâh ger till paradisets invånare.”8

7 29:27
8 Djâmi´-ul-Bayân (12/155-165).



Ibn Abî Hâtim

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

Allâh (´azza wa djall) sade:

ة  زييصادص نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”9

al-Hasan bin ´Arafah al-´Abdî berättade för oss: Yazîd bin Marwân berättade för oss: Hammâd bin
Salamah berättade för oss, från Thâbit, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, från Suhayb (radhiya
Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Efter att paradisets invånare och Eldens invånare har gått in i paradiset respektive Elden, kallar en
kallare: ”Paradisets invånare! Ni har ett löfte hos Allâh som Han vill infria för er.” Då säger de:
”Vilket då? Har inte Allâh gjort våra ansikten vita, räddat oss från Elden och fört in oss i paradiset?”
Då avtäcks ridån varvid de tittar på Honom (tabârak wa ta´âlâ). Jag svär vid Allâh att av allt som
Han ger dem kommer de inte att älska något som att titta på Honom.” Därefter läste han upp:

ة  زييصادص نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”

Det har rapporterats från Abû Bakr as-Siddîq, Hudhayfah bin al-Yamân, Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu
´anhum), ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, ´Abdur-Rahmân bin Sâbit, ´Ikrimah, ´Âmir bin Sa´îd, al-
Hasan, Mudjâhid, Qatâdah, Abû Ishâq, adh-Dhahhâk, Ibn Sinân och as-Suddî att tillägget innebär
beskådning av Allâhs (´azza wa djall) ansikte.10

9 10:26
10 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm, sid. 1945



Abû Nu´aym al-Asbahânî

Imâm Abû Nu´aym Ahmad bin ´Abdillâh al-Asbahânî (d. 430) 

8910 – Ibrâhîm bin ´Abdillâh berättade för oss: Muhammad bin Ishâq berättade för oss: al-Hasan
bin ´Abdil-´Azîz berättade för oss: Jag hörde Abû Hafs säga: Jag hörde Mâlik bin Anas säga:

ة  رص بههصا نصاظي ة  إيلصى رص رص ئيذ  نماضي مص وه  يصو  جص وص

”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”11

Då sades det: ”Vissa säger att det betyder att de får skåda Hans belöning.” Mâlik sade: ”De ljuger.
Vad säger de då om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وبصونص جص ح  ئيذ  لممص مص بههيم  يصو  كصلم إينمهصم  عصن رم

”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från Allâh.”12

8911 – Abû Muhammad bin Hayyân berättade för oss: Ibn Abî Dâwûd berättade för oss: Ahmad bin
Sâlih berättade för oss: ´Abdullâh bin Wahb berättade för oss: Mâlik bin Anas sade:

”På Domedagen skall människorna se Allâh (´azza wa djall) med sina ögon.”13

11 75:22-23 
12 83:15 
13 Hilyat-ul-Awliyâ' wa Tabaqât-ul-Asfiyâ' (6/355-356).



ad-Dârimî

Imâm ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî (d. 280) 

Opponenten rapporterade från Isrâ’îl, från Thuwayr bin Abî Fâkhitah, från Ibn ´Umar, från profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Den som får den lägsta positionen i paradiset är den som ser sin lycksalighet och sina trädgårdar
motsvarande ett avstånd på tusen år. Den ädlaste hos Allâh är den som får beskåda Hans ansikte
morgon och afton.” Därefter läste han upp:

ة  رص بههصا نصاظي ة إيلصى رص رص ئيذ  نماضي مص وه  يصو  جص وص

”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”14

Opponenten sade:

”Det är möjligt att beskådning av Hans ansikte betyder beskådning av Allâhs lovade paradis.”

Opponenten  skall  veta  att  han  nyss  har  kommit  med  en  tolkning  som  överträffar  de  förra
tolkningarnas komik och ignorans. Om du bara hade kunnat lite arabiska skulle du vetat att det klara
talet som du har rapporterat från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte kan förklaras
på ett annat sätt än så som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt och sedan
bekräftat det med Qur’ânen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… den som får beskåda Hans ansikte…”

Han sade inte ”den som får beskåda gåvorna”. Vilka araber och icke-araber innan dig har sagt att
gåvorna i paradiset kallas för Allâhs ansikte? Var i Qur’ânen står det att Allâhs ansikte är den högsta
nivån i paradiset? Så du tolkar Allâhs ansikte! Ibland säger du att det betyder gåvorna i paradiset,
ibland säger du att det betyder den högsta nivån i paradiset. Ibland säger du att det är riktningen mot
Qiblah, ibland liknar du det vid kläder och väggar. Allâh kommer att fråga dig om ditt skoj om Hans
ansikte.

Om du påstår att de ädlaste hos Allâh är de som får beskåda lycksaligheten som Han har lovat dem,
undrar jag om inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i en annan hadîth som du
återberättade:

”Den som får den lägsta positionen i paradiset är den som ser sina trädgårdar, sin lycksalighet och
sina gåvor motsvarande ett avstånd på tusen år. Den lägste av dem förväntar sig av Allâhs gåvor det
som den ädlaste av dem förväntar sig och beskådar det högsta av paradiset som de ädlaste av dem
beskådar.”

Vad gör skillnaden i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord om den lägste som tittar
på sina gåvor och den ädlaste som beskådar Hans ansikte morgon och afton om det ändå betyder att
båda får se sina belöningar? Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste upp Qur’ânen i
samband med de ädlaste till skillnad från de lägsta och han gjorde det för att bekräfta Allâhs ansikte
och beljuga ditt påstående:

ة  رص بههصا نصاظي ة إيلصى رص رص ئيذ  نماضي مص وه  يصو  جص وص

14 75:22-23



”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”

Han sade inte att de får skåda sin belöning. Fri är Allâh från brister – en så motbjudande tolkning,
en så ful förklaring och en så stor språklig omöjlighet! Fri från brister är Han som inte har låtit dig
förstå mer än vad du ser. Om barnen i Qur’ân-skolorna hade sagt sådär skulle folk ha skrattat åt
dem. Vad skall man då säga om en vuxen man som anser sig själva tillhöra landets lärda?15 

15 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 523-526 



Ibn ´Abdil-Barr

Imâm Abû ´Umar Yûsuf bin ´Abdil-Barr al-Qurtubî (d. 463)

Allâh (´azza wa djall) sade:

بصلي بنهص ليل جص لمى رص ا تصجص فصلصمم

”Och då hans Herre visade Sig för berget…”16

Det  betyder  att  Han  dessförinnan  var  osynlig  för  berget.  På  liknande  vis  tolkas  hadîthen  om
nedstigningen. Den som vill veta vad de lärda säger om den versen skall hänvisa till Baqiyy bin
Makhlads och Muhammad bin Djarîrs respektive Qur’ân-tolkningar och stanna där de stannade. Det
de har nämnt är tillräckligt nog.

Allâh (´azza wa djall) sade:

انيي فص تصرص انصهص فصسصو  كص تصقصرم مص بصلي فصإيني اس  لصكيني انظصر  إيلصى ال جص انيي وص لصن تصرص

”Du skall inte se Mig; men se på berget – om det står kvar stadigt där det står, skall du få se Mig.”17

För personen som Allâh vill vägleda är versen ett klart bevis för att Allâh ses om Han vill. Det vill
Han emellertid inte i detta liv då Han sade:

بييرص يفص ال خص هصوص اللمطي ارص وص ريكص الصب صص هصوص يصد  ارص وص هص الصب صص ريكص لم تصد 

”Blickarna  omfattar  Honom inte,  men  Han  omfattar  blickarna.  Han  är  den  Outgrundlige  som
genomskådar allt och är underrättad om allt.”18

Det skall Han dock vilja i paradiset. Han sade:

ة  رص بههصا نصاظي ة  إيلصى رص رص ئيذ  نماضي مص وه  يصو  جص وص

”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”19

Om inte paradisets invånare skulle se Honom hade Han inte sagt:

انيي فص تصرص انصهص فصسصو  كص تصقصرم مص فصإيني اس 

”… om det står kvar stadigt där det står, skall du få se Mig.”

Det bevisar att Han inte ses i detta liv, därför att skapelsernas syner inte klarar av det, samt möjligt i
nästa liv då Han satte bergets stabilitet och ingen omöjlighet som villkor för beskådningen. Om det
hade varit omöjligt att se Honom skulle Han satt ett omöjligt villkor, vilket Han gjorde när Han
nämnde de otrognas inträde i paradiset:

زيي ليكص نصج  ذص كص يصاطي وص مه ال خي لص فيي سص مص تمى يصليجص ال جص نمةص حص لصونص ال جص خص لص يصد  اء وص ابص السممص ن هصا لص تصفصتمحص لصهصم  أصب وص وا  عص بصرص تصك  اس  بصوا  بيآيصاتينصا وص ذم ينص كص إينم المذي
ينص ريمي ج  ال مص

16 7:143
17 7:143
18 6:103
19 75:22-23



”Himlens portar skall förbli stängda för dem som påstår att Våra budskap är lögn och högmodigt
vänder sig ifrån dem; det blir inte lättare för dem att komma in i paradiset än för en kamel att tränga
igenom ett nålsöga. Så belönar Vi de obotfärdiga syndarna.”2021

20 7:40
21 at-Tamhîd (7/153).



al-Baghawî

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516) 

Allah (subhânah) sade:

ة  زييصادص نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”22

De som gör det goda i jordelivet skall få det högsta goda, det vill säga paradiset. Och mer därtill
syftar  på beskådning av  Allahs  ädla  ansikte.  Så sade flera  följeslagare  däribland Abû Bakr as-
Siddîq,  Hudhayfah,  Abû Mûsâ  och ´Ubâdah  bin  as-Sâmit  (radhiya  Allâhu ´anhum).  Detsamma
rapporteras från al-Hasan, ´Ikrimah, ´Atâ’, Muqâtil, adh-Dhahhâk och as-Suddî. 

Hammâd bin Salamah rapporterade från Thâbit, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, från Suhayb
(radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Efter att paradisets invånare och Eldens invånare har gått in i paradiset respektive Elden, kallar en
kallare: ”Paradisets invånare! Ni har ett löfte hos Allâh.” Då säger de: ”Har Du inte övervägt våra
vågskålar? Har Du inte gjort våra ansikten vita? Har Du inte fört in oss i paradiset och förskonat oss
från Elden?” Då uppenbarar Han (´azza wa djall) sig för dem varpå de tittar på Honom. Av allt som
Allâh  (´azza  wa  djall)  ger  dem  i  paradiset  kommer  de  inte  att  älska  något  som  att  titta  på
Honom.”2324

22 10:26
23 Muslim (181), Ahmad (4/332), Ibn Mâdjah (187), Ibn Abî ´Âsim (1/205) och al-Âdjurrî, sid. 261
24 Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/351).


