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 بسم ا الرحمن الرحيم

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

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

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



al-Humaydî

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydî (d. 219) 

Det hör till dogmen att tro på det som står i Qur’ânen och Sunnah däribland:

ب سصوطصتصاني اهص مص ا قصالصوا  بصل  يصدص نصوا  بيمص لصعي يهيم  وص لمت  أصي دي لصولصة  غص غ  ي مص قصالصتي ال يصهصودص يصدص ا  وص

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för
dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”1

اتص السمماوص ينيهيوص يمات  بييصمي ط وي  مص

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”2

Vi lägger inte till och vi tolkar inte. Vi stannar där Qur’ânen och Sunnah stannar och säger:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”3

Den som säger något annat är en förnekande Djahmî.4

1 5:64
2 39:67
3 20:5
4 Usûl-us-Sunnah, sid. 88-91 



Ibn Qutaybah

Imâm ´Abdullâh bin Muslim bin Qutaybah ad-Daynûrî (d. 276) 

De har förvrängt Qur’ânen mer än vad de tidigare har gjort. De sade att Allâhs händer i versen:

ب سصوطصتصاني اهص مص ا قصالصوا  بصل  يصدص نصوا  بيمص لصعي يهيم  وص لمت  أصي دي لصولصة  غص غ  ي مص قصالصتي ال يصهصودص يصدص ا  وص

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för
dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”5

betyder gåva. Vi förnekar inte att ordet ”hand” kan ha tre betydelse:

1 – Gåva.

2 – Styrka från Allâh:

اري صب صص ال  صي ديي وص ليي ال  قصوبص أصو  يصع  قص وص حص إيس  اهييمص وص نصا إب رص بصادص ر  عي كص اذ  وص

”Och minns Våra slavar Ibrâhîm och Ishâq och Ya´qûb, starka i anden och klarsynta.”6

Det vill säga styrka i Allâhs religion och klarsynthet från Honom. Man säger att man inte får ett
handtag från folk, det vill säga hjälp. 

3 – Självaste hand. 

I det här fallet kan versen inte åsyfta gåva. Ty Han sade:

لصولصة  غ  ي مص قصالصتي ال يصهصودص يصدص ا  وص

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.”

Gåvor binds inte. Han sade:

يهيم  لمت  أصي دي غص

”Deras händer skall bindas…”

De fick smaka på samma medicin. Det går inte att säga att deras gåvor skall bindas. Han sade:

ب سصوطصتصاني اهص مص بصل  يصدص

”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”

Det går inte att säga att Hans två gåvor är utsträckta. Deras motargument är att om:

يهيم  لمت  أصي دي غص

”Deras händer skall bindas…”

5 5:64
6 38:45



syftar på självaste händer, så hade alla judar i världen haft fastbundna händer. Så märklig denna
okunnighet är! Så tillgjort detta okunniga resonemang är! Hör de inte Allâh (ta´âlâ) säga:

هص فصرص ا أصك  انص مص نسص ي قصتيلص ال 

”Förbannad är människan, så otrogen hon är!”7

فصكصونص ص أصنمى يصؤ  قصاتصلصهصمص ا 

”Allâhs förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp!”8?

Förbannelse är bortstötning. Har Allâh dödat alla människor? Har Han dödat vissa och bortstött
andra? Har de inte hört profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Vinn därför kvinnan med religion – må dina händer täckas med sand.”

Må du bli fattig vill säga, vilket han inte blev.9

7 80:17
8 9:30
9 al-Ikhtilâf fîl-Lafdh war-Radd ´alâl-Djahmiyyah wal-Mushabbihah, sid. 26-27 



at-Tirmidhî

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

662 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh godtar och tar välgörenheten i Sin högra hand.”

Flera lärda har sagt om denna hadîth och liknande rapporteringar om Allâhs egenskaper och Herrens
(tabârak wa ta´âlâ) nattliga nedstigning till den nedersta himlen att de är autentiska. Man skall tro på
dem utan att föreställa sig dem eller ifrågasätta dem. Detta har rapporterats från Mâlik bin Anas,
Sufyân bin ´Uyaynah och ´Abdullâh bin al-Mubârak som sade:

”Framför dessa hadîther utan föreställning.”

Detta sades av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda.

Vad berör Djahmiyyah, nekar de dessa rapporteringar och säger att de innebär liknelse. Allâh har
flera gånger i Sin skrift nämnt handen, synen och hörseln. Djahmiyyah tolkar dock detta på ett annat
sätt än det sätt som de lärda tolkade det på och säger:

”Allâh skapade inte Âdam med Sin hand. Hand betyder styrka.”

Ibn Râhûyah sade:

”Det är endast en liknelse i fall man säger att handen är som handen eller lik handen, hörseln är som
hörseln eller lik hörseln. Det är en liknelse. Däremot är det ingen liknelse att säga det Allâh sade,
liksom ”hand”, ”hörsel” och ”syn”, utan föreställning eller tro om att handen liknar andra händer
eller är som andra händer. Det är ingen liknelse. Det är som Allâh (ta´âlâ) sade:

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

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”10

3045 – Ahmad bin Manî´ berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Muhammad bin
Ishâq  underrättade  oss,  från  Abûz-Zinâd,  från  al-A´radj,  från  Abû  Hurayrah  som berättade  att
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs (´azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. Vad
säger ni om att Han har skänkt uppehälle alltsedan Han skapade himlarna och jorden utan att något
som finns i Hans högra hand har reducerats? Hans tron är ovanpå vattnet och i Hans andra hand
ligger vågen som Han sänker och höjer.”11

Denna hadîth är god och autentisk och tolkar versen:

ا ي فص يصشص ب سصوطصتصاني يصنفيقص كص اهص مص ا قصالصوا  بصل  يصدص نصوا  بيمص لصعي يهيم  وص لمت  أصي دي لصولصة  غص غ  ي مص قصالصتي ال يصهصودص يصدص ا  وص

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för
dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar som Han vill.”12

10 42:11
11 al-Bukhârî (4684), Muslim (993), Ahmad (2/242) och ad-Dâraqutnî i ”Kitâb-us-Sifât” (15).
12 5:64



Hadîthen har återberättats av imamerna. Vi tror på den som den har framförts utan tolkning eller
föreställning. Så sade flera imamer däribland Sufyân ath-Thawrî, Mâlik bin Anas, Ibn ´Uyaynah och
Ibn-ul-Mubârak; de skall återberättas och betros utan att föreställas.13

13 al-Djâmi´ (662) och (3045).



ad-Dârimî

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

Ibn ´Umar sade:

”Allâh har skapat fyra saker med Sin hand och till allting annat har Han sagt ”Var!” och det är.”

Mudjâhid berättade att ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâh har skapat fyra saker med Sin hand: tronen, pennan, Edens lustgårdar och Âdam. Till allting
annat har Han sagt ”Var!” och det var.”14

Ser du inte, al-Marîsî, hur Ibn ´Umar skilde mellan Âdam och alla andra skapelser beträffande att
han skapades av Allâhs hand? Förstår du tolkningen bättre än Ibn ´Umar som levde när Qur’ânen
uppenbarades, insåg förklaringen och var kunnig om arabernas språk?

Maysarah sade:

”Allâh har bara vidrört tre skapelser med Sin hand: Han skapade Âdam med Sin hand, Han skrev
Tora med Sin hand och Han planterade Edens lustgård med Sin hand.”

Ka´b sade:

”Allâh har inte skapat något med Sin hand frånsett tre saker: Han skapade Âdam med Sin hand, Han
skrev Tora med Sin hand och Han planterade Edens lustgård med Sin hand. Därefter sade Han till
den: ”Tala!” Den sade: ”Det skall gå de troende väl i händer!”

Om det hade varit som al-Marîsî hävdar så skulle Allâh inte tagit sig an att skapa något annat än tre
saker, vilket är otro. Är det någon som kan räkna hur många rapporteringar och underrättningar det
finns som bekräftar Allâhs hand? Jag har dock bara velat nämna formuleringarna som den kloke kan
ägna en tanke åt för att inse den här okunniga människans villfarelse.15

14 al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (693), al-Hâkim (2/319), ash-Sharî´ah, sid. 313, m fl.
15 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 98-102 



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.”16

59 – Slavarnas hjärtan är mellan två av den Nåderikes fingrar. Han vrider på dem som Han vill och
Han fyller dem med vad Han vill.

60 – Han skapade Âdam med Sin hand och i Sin skepnad.

61 – På Domedagen skall himlarna och jorden vara i Hans hand och grepp.17

16 42:11
17 Kitâb-us-Sunnah, sid. 50-52 



Ibn Suraydj

Imâm Abûl-´Abbâs Ahmad bin Suraydj (d. 306)

Det är förbjudet för intellekten att jämföra Allâh, för tankarna att begränsa Honom och för förnuftet
att beskriva Honom bortsett från det som Han har beskrivit Sig själv med och det Hans sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med.

Det  har  autentiserats  från  samtliga  Ahl-us-Sunnah  fram till  skrivande  stund  att  alla  trovärdiga
besked från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) måste en muslim betro bokstavligt och
veta att det är innovation att fråga om deras betydelser och otro och kätteri att svara. Exempel på det
är Hans (ta´âlâ) ord:

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

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”18

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”19

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

”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”20

ةي  مص ال قييصامص تصهص يصو  ا قصب ضص يعا مي ضص جص صر  ال  ينيهيوص يمات  بييصمي ط وي اتص مص السمماوص  وص

”På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i
Hans högra hand.”21

Samt liknande som Qur’ânen har talat om av högheten, jaget, händerna, hörseln, synen, de fina
ordens uppstigning till Honom, skrattet, förvåningen och den nattliga nedstigningen.22

18 2:210
19 20:5
20 89:22
21 39:67
22 Adjwibah fî Usûl-id-Dîn, sid. 54-55



at-Tabarî

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

Allâh (´azza wa djall) sade:

اتص السمماوص ينيهيوص يمات  بييصمي ط وي  مص

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”23 

Det återberättas från Ibn ´Abbâs och andra att de sade:

”Jorden och himlen skall allesammans vara i Hans högra hand på Domedagen.”

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

ةي مص ال قييصامص تصهص يصو  ا قصب ضص يعا مي ضص جص صر  ال  وص

”På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom...” 

”Han kommer att greppa jordarna och himlarna i Sin högra hand. Hör du inte Honom säga:

ينيهي  يمات  بييصمي ط وي اتص مص السمماوص وص

”... och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”?

Det vill säga att jorden och himlarna skall vara i Hans högra hand. Ibn ´Abbâs sade:

”Bara den som har en upptagen högerhand tar hjälp av sin vänsterhand.”

Ibn Bashshâr sade: Mu´âdh bin Hishâm berättade för oss: Min fader berättade för mig, från ´Amr
bin Mâlik, från Abûl-Djawzâ', från Ibn ´Abbâs som sade:

”De sju himlarna och de sju jordarna i den Nåderikes handflata motsvarar ett senapsfrö i en av era
händer.”

Mu´âdh bin Hishâm berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Qatâdah: an-Nadhr bin
Mâlik berättade för oss, från Rabî´ah al-Djurashî som sade:

”Hans andra hand är tom, ingenting finns i den.”

´Alî bin al-Hasan al-Azdî berättade för oss: Yahyâ bin Yamân berättade för oss, från ´Ammâr bin
´Umar, från al-Hasan som sade:

”De kommer att vara som valnötter och allt vad de innebär.”

Det har talats om för mig att al-Husayn sade: Jag hörde Abû Mu´âdh säga: ´Ubayd berättade för oss:
Jag hörde adh-Dhahhâk säga:

”Alla himlar och jorden skall vara vikta i Hans högra hand.”

23 39:67



Ibn ´Abbâs brukade säga:

”Bara den som har en upptagen högerhand tar hjälp av sin vänsterhand. Jorden och himlarna skall
vara allesammans i Hans högra hand. Hans vänstra hand skall vara tom.”

Ibn  Bashshâr  berättade  för  oss:  Yahyâ  berättade  för  oss,  från  Sufyân,  Mansûr  och  Sulaymân
berättade för mig, från Ibrâhîm, från ´Abîdah, från ´Abdullâh som sade:

”En jude kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Allâh (´azza wa
djall) skall hålla himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, bergen på ett finger, träden på ett
finger och skapelserna på ett finger. Därefter skall Han säga: ”Jag är Konungen.” Allâhs sändebud
(sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  började  skratta  så  att  hans  kindtänder  syntes  och  sade:  ”De
underskattar sannerligen Allâh!”

Yahyâ sade: Fudhayl bin ´Iyâdh lade till från Mansûr, från Ibrâhîm, från ´Abîdah, från ´Abdullâh
som sade: 

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrattade utav förtjusning och bekräftelse.”24 

24 Djâmi´-ul-Bayân (20/246-248).



Ibn Abî Hâtim

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

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

اء ي فص يصشص ب سصوطصتصاني يصنفيقص كص اهص مص ا قصالصوا  بصل  يصدص نصوا  بيمص لصعي يهيم  وص لمت  أصي دي لصولصة  غص غ  ي مص قصالصتي ال يصهصودص يصدص ا   وص

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för
dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar som Han vill.”25 

Abû ´Abdillâh adh-Dhahrânî  berättade för oss:  Hafs bin ´Umar al-´Adanî  berättade för oss:  al-
Hakam bin Abân berättade för oss, från ´Ikrimah som berättade att Ibn ´Abbâs sade:

”Judarna sade:

لصولصة   غ  ي مص يصدص ا 

”Allâhs händer är bundna.”

Det vill säga snåla.”

Min fader berättade för oss: Abû Sâlih, al-Layth skribent, berättade för oss: Mu´âwiyah bin Sâlih
berättade för mig, från ´Alî bin Abî Talhah, från Ibn ´Abbâs som sade:

”De åsyftar inte att Allâhs hand är fastbunden utan att Han är snål och håller igen Sina rikedomar.
Fjärran är Allâh från vad de säger!”

Liknande återberättas från ´Ikrimah och adh-Dhahhâk.

al-Hadjdjâdj bin Hamzah berättade för oss: Shabâbah berättade för oss: Warqâ' berättade för oss,
från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid som sade:

”De sade: ”Vi har tröttat ut Allâh varje gång Han säger till oss:

ائييلص رص  يصا بصنيي إيس 

”Israeliter!”

varvid Han har lagt Sin hand på Sitt bröst.” De ljög.”

Min fader berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Shabîb berättade för oss: Abû Mu´âdh berättade för
oss, från ´Ubayd bin Salmân, från adh-Dhahhâk som sade om:

يهيم   لمت  أصي دي غص

”Deras händer skall bindas.”

”De skall hindras från försörjning och gott.”

Ahmad bin ´Uthmân bin Hakîm underrättade oss i det han skrev till mig: Ahmad bin al-Mufadhdhal

25 5:64



berättade för oss: Asbât berättade för oss, från as-Suddî som sade om:

ا قصالصوا   نصوا  بيمص لصعي وص

”... och de skall fördömas för dessa ord.”

”De sade att Allâh har lagt Sin hand på Sitt bröst och att Han inte skall sträcka ut den förrän Vi
återfår vårt herravälde.”

al-Fadhl  bin  Mûsâ nämnde:  al-Husayn  bin  Fâyid  underrättade  oss,  från Yazîd  an-Nahawî,  från
´Ikrimah som sade om:

ب سصوطصتصاني  اهص مص  بصل  يصدص

”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.” 

”Han åsyftar Sina två händer.”

Muhammad bin Yahyâ berättade för oss: al-´Abbâs bin al-Walîd an-Narsî berättade för oss: Yazîd
bin Zarî´ berättade för oss, från Sa´îd, från Qatâdah som sade om:

اء ي فص يصشص يصنفيقص كص

”Han fördelar som Han vill.”

”Han fördelar med dem som Han vill.”26

26 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm, sid. 1167-1168


