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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-Bukhârî

Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî (d. 256)

al-Bukhârî sade:

”Kapitel 22:

اء لصى ال مص شصهص عص ر  انص عص كص  وص

”Hans tron var ovanpå vattnet.”1

يمي ظي شي ال عص ر  ب  ال عص هصوص رص  وص

”Han som är Herren till den väldiga tronen.”2

اء لصى ال مص شصهص عص ر  انص عص كص  وص

”Hans tron var ovanpå vattnet.”

Abûl-´Âliyah sade:

”...  därefter استوى Han إلى himlen...”

betyder att Han reste Sig (ارتفع):

ات  اوص مص ب عص سص اهصنم سص وم  فصسص

”... och formade dem till sju himlar...”3

betyder att Han skapade dem.”

Mudjâhid sade:

”Att Han استوى betyder att Han höjde Sig (عل) över tronen.”

7418 – ´Abdân berättade för oss, från Abû Hamzah, från al-A´mash, från Djâmi´ bin Shaddâd, från
Safwân bin Muhriz, från ´Imrân bin Husayn som sade:

”Jag var hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en grupp människor från Banû Tamîm
kom. Han sade: ”Ta emot det glada budskapet, Banû Tamîm!” De sade: ”Du har glatt oss, så ge
oss.” En grupp jemeniter kom in.  Han sade: ”Ta emot det glada budskapet,  jemeniter,  ty Banû
Tamîm gjorde inte det.” De sade: ”Vi tar emot det. Vi har kommit till dig för att förstå religionen
och för att fråga dig om begynnelsen.” Han sade: ”Allâh fanns och ingenting fanns innan Honom.
Hans  tron  var  ovanpå  vattnet.  Därefter  skapade  Han  himlarna  och  jorden  och  skrev  ned  i
Påminnelsen allt som skulle ske.” En man kom till mig och sade: ”´Imrân! Gå och hämta din kamel.
Den har sprungit iväg.” Jag gick iväg för att leta rätt på den och såg att den var långt borta. Jag svär
vid Allâh att jag önskar att den hade sprungit iväg och att jag inte hade rest mig upp.”

1 11:7
2 9:129
3 2:29



7419 – ´Alî bin ´Abdillâh berättade för oss: ´Abdur-Razzâq berättade för oss: Ma´mar underrättade
oss, från Hammâm: Abû Hurayrah berättade för oss, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
som 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.”

7420  –  Ahmad  berättade  för  oss:  Muhammad  bin  Abî  Bakr  al-Muqaddamî  berättade  för  oss:
Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Thâbit, från Anas som sade:

”Zayd bin al-Hârithah kom och klagade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frukta
Allâh  och  behåll  din  hustru.”  Om Allâhs  sändebud  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa sallam)  skulle  ha
undanhållit något från er hade han undanhållit det här. Zaynab brukade skryta inför profetens (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: ”Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh
(ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”

Thâbit sade:

يهي ب دي ص مص ا ام كص مص فيي فيي نصف سي تصخ   وص

”Och av rädsla för människorna gömde du inom dig vad Allâh skulle ge till känna.”4

Den uppenbarades i samband med Zaynab och Zayd bin al-Hârithah.”

7421 – Khallâd bin Yahyâ berättade för oss: ´Îsâ bin Tahmân berättade för oss: Jag hörde Anas bin
Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) säga:

”Versen om slöjan uppenbarades i samband med Zaynab bint Djahsh. På hennes bröllop bjöd han på
bröd och kött.  Hon brukade skryta inför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvinnor och
säga: ”Allâh vigde mig ovanför himlen.”

7422 – Abûl-Yamân berättade för oss: Shu´ayb underrättade oss: Abûz-Zinâd berättade för oss, från
al-A´radj, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”När Allâh (´azza wa djall) hade bestämt skapelsen skrev Han en bok som är hos Honom ovanför
Hans tron: Min nåd har övervunnit Min vrede.”

7423 – Ibrâhîm bin al-Mundhir berättade för oss: Muhammad bin Fulayh berättade för mig: Min
fader  berättade för  mig:  Hilâl  berättade för  mig,  från ´Atâ'  bin Yasâr,  från Abû Hurayrah,  från
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Det  tillkommer  Allâh  att  införa  den  som  tror  på  Allâh  och  Hans  sändebud,  ber  och  fastar
Ramadhân i paradiset, oavsett om han utvandrar för Allâhs sak eller stannar kvar i sin födelseort.”
De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte berätta det för människorna?” Han sade: ”I paradiset finns
hundra nivåer som Allâh har förberett för kämparna för Hans sak. Avståndet mellan varje nivå är
som avståndet mellan himlen och jorden. När ni tillber Allâh så skall ni fråga Honom om Firdaws
som är  paradisets  bästa  och  högsta  nivå.  Ovanför  den  är  den  Nåderikes  tron.  Därifrån  rinner
paradisets floder.”

4 33:37



al-Bukhârî sade:

”Kapitel 23: Allâh (ta´âlâ) sade:

وحص إيلصي هي الر  ةص وص ئيكص لص جص ال مص رص تصع 

”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp.”5

ليمص الطميهبص دص ال كص عص  إيلصي هي يصص 

”De goda orden stiger upp till Honom.”6 

Abû Hamzah berättade att Ibn ´Abbâs sade:

”När Abû Dharr fick reda på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade blivit sänd, sade han
till sin broder: ”Lär mig kunskapen från den här mannen som säger att han får uppenbarelser från
himlen.”

Mudjâhid sade:

”Den goda handlingen upphöjer det goda ordet. Till Honom som många vägar leder upp (اريجي عص ي ال مص (ذي
betyder att änglarna stiger upp till Allâh.”

7429 – Ismâ´îl berättade för oss: Mâlik berättade för mig, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû
Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) 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.”

7430 – Khâlid bin Makhlad sade: Sulaymân berättade för oss: ´Abdullâh bin Dînâr berättade för
mig, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:

”Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga stiger
upp till Allâh – utan att Allâh godtar den i Sin högra Hand för att sedan föda den åt dess givare,
liksom ni föder era fålar, så att den blir som ett berg.”

Även  Warqâ'  berättade  den  från  ´Abdullâh  bin  Dînâr,  från  Sa´îd  bin  al-Musayyab,  från  Abû
Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Endast det lovliga stiger upp till Allâh.”

al-Bukhârî sade:

”Wahb bin Djarîr (d. 206) sade:

5 70:4 
6 35:10



”Djahmiyyah är kättare och de vill inget annat än att säga att Allâh inte har rest Sig över tronen.”7

Sa´îd bin ´Âmir (d. 208) sade:

”Djahmiyyah har värre dogm än judarna och nasaréerna. Alla religioner inklusive muslimerna är
enade om att Allâh är ovanför tronen. Men Djahmiyyah säger: “Det finns ingen ovanför tronen.”8

Ibn-ul-Mubârak (d. 181) sade:

”Vi säger inte det Djahmiyyah säger och att Han är här på jorden. Faktum är att Han reste Sig över
tronen.”

Det sades till honom:

”Hur skall vi lära känna vår Herre?” Han sade: ”Han är ovanför Sina himlar ovanför Sin tron.”9

al-Fudhayl bin ´Iyâdh (d. 187) sade:

”Om en Djahmî säger till dig att han inte tror på en Herre som stiger ned från Sin plats, skall du
säga till honom att du tror på en Herre som gör vad Han vill.”10

Yazîd bin Hârûn (d. 206) varnade för Djahmiyyah och sade:

”Den som säger att den Nåderike reste Sig över tronen på ett annat sätt än det sätt som förstås av
allmänheten, är en Djahmî.”11

Sulaymân at-Taymî (d. 143) sade:

”Om jag får frågan var Allâh är, säger jag att Han är ovanför himlen. Om han frågar mig var Hans
tron var innan himlen, säger jag att den var ovanför vattnet. Om han frågar mig var Hans tron var
innan vattnet, säger jag att jag inte vet.”12

Muhammad bin Yûsuf al-Farabrî (d. 292) sade:

”Den som säger att Allâh inte är ovanför Sin tron är otrogen. Den som säger att Allâh inte har talat
med Mûsâ är otrogen.”13

Ibn ´Abbâs sade:

”När Allâh talade med Mûsâ, kom rösten från himlen och Allâh var ovanför himlen.”14

Djubayr bin Mut´im berättade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh är säkerligen ovanför Sin tron ovanför Sina himlar och Hans himlar är ovanför Hans jordar

7 Khalqu Af´âl-il-´Ibâd, sid. 30
8 Ibid. sid. 31
9 Ibid. sid. 31
10 Ibid. sid. 36
11 Ibid. sid. 36
12 Ibid. sid. 36
13 Ibid. sid. 37
14 Ibid. sid. 41



som en kupol.”15

Ibn Mas´ûd sade om Hans ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”16 

”Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han känner till ert tillstånd.”17 

15 Ibid. sid. 43
16 20:5
17 Ibid. sid. 43



ad-Dârimî

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

132 – Sa´îd bin Abî Maryam al-Misrî berättade för oss: al-Layth underrättade oss, från Ziyâdah bin
Muhammad al-Ansârî, från Muhammad bin Ka´b al-Quradhî, från Fadhâlah bin ´Ubayd, från Abûd-
Dardâ’ som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför
himlen. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden
liksom Din nåd är i himlen. Förlåt oss för våra synder och illgärningar. Du är de godas Herre. Sänk
ned ett av Dina botemedel och Din nåd till den här smärtan.” Följaktligen botas han.”18

Ser du inte, din opponent, hur han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att Han är ovanför himlen
och inte på jorden när han sade:

”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen.”?

Liknande rapporteras från ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh).

133 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Wakî´ berättade för oss: Sa´îd bin ´Abdil-´Azîz
at-Tannûkhî berättade för oss, från Ismâ´îl bin ´Ubaydillâh, från ´Abdur-Rahmân bin Ghunm som
berättade att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Olyckliga jordens domare den Dag de får träffa himlens Domare.”

134 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: ´Aqîl berättade för mig,
från Ibn Shihâb: Sâlim bin ´Abdillâh underrättade mig att Ka´b sade till ´Umar:

”Olyckliga  jordens  makthavare  med  himlens  Makthavare.”  ´Umar  sade:  ”Förutom  han  som
rannsakar sig själv.” Då sade Ka´b: ”Förutom han som rannsakar sig själv.”

Detta bevisar att Allâh är distanserad från skapelsen och att Han är ovanför himlen och inte på
jorden. Allâh är ju himlarnas och jordens Domare och Makthavare,  men Hans plats  är  ovanför
himlen och inte på jorden. Han är därhän, ovanför tronen och ingen annanstans.

135 – 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 och Djubayr bin
Muhammad  bin  Djubayr  bin  Mut´im,  från  sin  fader,  från  sin  farfar  som berättade  att  Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh är ovanför Sin tron och Hans tron är ovanför Hans himlar…”

136 – ´Abdullâh bin Abî Shaybah berättade för oss: Muhammad bin al-Fudhayl berättade för oss,
från sin fader, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som sade:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött sade Abû Bakr: ”Människor! Om
Muhammad var guden som ni dyrkade, så har han dött. Och om er gud är Allâh som är ovanför
himlen, så har Han inte dött.” Därefter läste han upp:

18 Abû Dâwûd (3892), an-Nasâ’î (10877) och al-Hâkim (1/344). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd”
(3892). 



ي ئاا ص شص رم ا  قيبصي هي فصلصن يصضص لصىص عص ن يصنقصليب  عص مص م  وص قصابيكص لصى أصع  اتص أصو  قصتيلص انقصلصب تصم  عص سصلص أصفصإين مم ن قصب ليهي الر  لصت  مي سصول  قصد  خص د  إيلم رص مم حص ا مص مص وص
اكيريينص ص الشم زيي ا  يصج  سص وص

”Muhammad är ingenting mer än ett  sändebud och [andra] sändebud har kommit och gått  före
honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? Den som vänder
helt om vållar inte Allâh någon skada. Men Allâh skall belöna dem som visar tacksamhet.”19

137 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från ´Âsim, från
Zirr, från Ibn Mas´ûd som sade:

”Avståndet mellan den nedersta  himlen och den nästkommande himlen är 500 år.  Mellan varje
himmel är avståndet 500 år. Avståndet mellan den sjunde himlen och fotpallen är 500 år, mellan
fotpallen och vattnet är 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han vet
ert tillstånd.”

138  –  an-Nufaylî  berättade  för  oss:  Zuhayr  (bin  Mu´âwiyah)  berättade  för  oss:  ´Abdullâh  bin
´Uthmân bin Khuthaym berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Ubaydillâh bin Abî Mulaykah berättade
för oss att Dhakwân, ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) vakt, berättade:

”Ibn ´Abbâs gick in till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) när hon låg inför döden och sade till henne:
”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskade dig mest av alla sina hustrur.  Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskade bara det goda. Allâh rentvådde dig ovanifrån de
sju himlarna, vilket den Pålitlige anden framförde. Därefter finns inte en moské vari Allâh nämns
utan att det läses i den natt och dag.”20

140 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Abû Bilâl berättade för oss: Qatâdah berättade för oss:

”Israeliterna sade: ”Herre! Du är ovanför himlen och vi är på jorden. Hur skall vi veta om Du är
nöjd eller arg?” Han sade: ”Om Jag är nöjd med er låter Jag era bästa leda er och om Jag är arg på er
låter Jag era värsta leda er.”

Allâhs  sändebud  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam),  Abû  Bakr,  ´Umar,  de  bästa  följeslagarna,
efterföljarna och till och med israeliterna motsäger er lära att Allâh är överallt. Det här ämnet är
långt och det finns många rapporteringar om det, men det som vi har nämnt räcker för den kloke.”21

19 3:144
20 al-Bukhârî (4753), Ahmad (1905) och al-Hâkim (4/8-9). 
21 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 296-304 



al-Lâlakâ'î

Imâm Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan al-Lâlakâ’î (d. 418) 

Rapportering av vad som har återberättats från Salaf om Ahl-us-Sunnahs dogm och fasthållning vid
den och uppmaning till att den bevaras generation efter generation...22

Rapportering av vad som har återberättats kring:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”23 

och att Allâh är ovanför Sin tron ovanför himlen.

Han (´azza wa djall) sade:

هص فصعص اليحص يصر  لص الصم مص ال عص ليمص الطميهبص وص دص ال كص عص إيلصي هي يصص 

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”24

ضص مص الصر  فص بيكص سي اء أصن يصخ  نتصم ممن فيي السممص  أصأصمي

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”25

هي بصادي قص عي هصوص ال قصاهيرص فصو   وص

”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”26

Dessa verser bevisar att Han (ta´âlâ) är ovanför himlen medan Hans kunskap är överallt på Hans
jord och i Hans himmel. 

Det har rapporterats från följande följeslagare:

´Umar, Ibn Mas´ûd, Ibn ´Abbâs och Umm Salamah.

Det har rapporterats från följande efterföljare:

Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmân, Sulaymân at-Taymî och Muqâtil bin Hayyân.

Det har sagts av lärda som:

Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî och Ahmad bin Hanbal.  

Ibn Mas´ûds ord:

´Abdullâh bin Muhammad bin Dja´far underrättade oss: ´Abdul-Ghâfir bin Salâmah berättade för
oss: Abû Thawbân bin Mizdâd bin Djamîl berättade för oss: ´Abdul-Malik bin Ibrâhîm al-Djuddî

22 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/151).
23 20:5
24 35:10 
25 67:16
26 6:61



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.”

´Umars ord:

Dja´far  bin  ´Abdillâh  underrättade  oss:  Muhammad  bin  Hârûn  underrättade  oss:  Abûr-Rabî´
berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss, från ´Umar (bin Abî Salamah), från sin fader, från
´Umar som sade:

”Jag svär vid Honom i Vars hand ´Umars själ ligger! Om någon av er höjer sitt finger mot himlen
och sedan sänker det mot en hedning varpå han dödar honom, dödar jag honom.”

Kûhî bin al-Hasan underrättade oss: al-Hasan underrättade oss: Muhammad bin Hârûn al-Hadhramî
underrättade oss: al-Mundhir bin al-Walîd berättade för oss: Min fader berättade för mig: al-Hasan
(bin Abî Dja´far) berättade för oss, från ´Âsim, från Zirr, från ´Abdullâh 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  mänskliga
handlingar är dolda för Honom.”

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.”27

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 al-Hakam bin
Abân underrättade oss, från sin fader, från ´Ikrimah som sade att Ibn ´Abbâs sade om Hans (ta´âlâ)
ord:

هصم  ثصرص دص أصك  لص تصجي آئيليهيم  وص مص عصن شص انيهيم  وص ن  أصي مص عص ل فيهيم  وص ن  خص مي يهيم  وص ن بصي ني أصي دي تصقييمص ثصمم لتييصنمهصم مه س  اطصكص ال مص رص نم لصهصم  صي دص ي تصنيي لصق عص وص ا أصغ  قصالص فصبيمص
اكيريينص شص

”Han sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll 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.”28

”Han sade inte att han kommer ovanifrån, ty han visste att Allâh är ovanför dem.”

Ahmad  underrättade  oss:  ´Abdullâh  underrättade  oss:  Ibn  Shayrûyah  berättade  för  oss:  Ishâq
berättade för oss: Bishr bin ´Umar underrättade oss: Jag hörde flera Qur'ân-tolkare säga om:

27 al-Albânî sade:

”Autentisk berättarkedja.” (Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 95)
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تصوصى شي اس  ر  لصى ال عص نص عص مص ح  الرم

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

”Det vill säga bestigit.”

´Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad underrättade oss: ´Abdus-Samad bin ´Alî berättade för oss:
Muhammad bin ´Umar bin Kubayshah berättade för mig i Kûfah: Abû Kinânah Muhammad bin
Ashras al-Ansârî berättade för oss: Abû ´Umayr al-Hanafî berättade för oss, från Qurrah bin Khâlid,
från al-Hasan, från sin moder, från Umm Salamah som sade om:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

”Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och otro
att förneka den.”29

´Alî  bin ar-Rabî´ at-Tamîmî al-Muqrî nämnde det:  ´Abdullâh bin Abî Dâwûd berättade för oss:
Salamah  bin  Shabîb  berättade  för  oss:  Mahdî  bin  Dja´far  berättade  för  oss,  från  Dja´far  bin
´Abdillâh:

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

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”30

Hur reste Han Sig?” 

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

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

Sedan befallde han att han körs ut.” 

´Abdullâh bin Ahmad bin al-Qâsim an-Nahâwandî underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Mahmûd
bin Yahyâ berättade för oss: Ahmad bin Muhammad bin Sadaqah berättade för oss: Ahmad bin
Muhammad  bin  Yahyâ  bin  Sa´îd  al-Qattân  berättade  för  oss,  från  Yahyâ  bin  Âdam,  från  Ibn
´Uyaynah som sade:

”Rabî´ah fick frågan:

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

29 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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”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.”

Muhammad bin Dja´far an-Nahawî underrättade oss i samband med att han gav oss tillstånd att lära
ut: Abû ´Abdillâh Naftûyah berättade för 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:

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

”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 (استولى) över målet31

Ahmad bin Muhammad bin Mûsâ bin al-Qâsim underrättade oss: Abû Bakr al-Anbârî berättade för
oss: Abû Bakr Muhammad bin Ahmad bin an-Nadhr berättade för oss: 

”Abû ´Abdillâh bin al-A´râbî var vår granne. Hans natt var den bästa natten. Han berättade för oss
att Ibn Abî Du'âd hade frågat honom: ”Vet du något om ى تصوص i språkligt (استولى) kan betyda erövra اس 
sammanhang?” Han svarade: ”Det gör jag inte.”

Jag har läst  Abûl-Hasan ad-Dâraqutnîs (rahimahullâh)  handskrift,  från Ishâq al-Hâdî:  Jag hörde
Abûl-´Abbâs Tha´lab32 säga:

”Ordet ى تصوص :betyder att åta sig något ehuru det inte är krokigt اس 

اء  ى إيلصى السممص تصوص ثصمم اس 

”... därefter استوى Han إلى himlen...”33

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

31 al-Albânî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk från honom. Ibn Naftûyah an-Nahawî argumenterade med det i  ”ar-Radd ´alâl-
Djahmiyyah”.” (Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 31)

32 Ibn Abî Ya´lâ sade:

”Ahmad  bin  Yahyâ  bin  Zayd,  Abûl-´Abbâs  an-Nahawî  ash-Shaybânî,  även  känd  som Tha´lab.  Kûfahs  imam i
grammatik och språk. Tha´lab sade: ”Jag ville träffa Ahmad bin Hanbal varpå jag reste till honom. När jag kom in
till honom frågade han mig vad jag studerar. Jag sade: ”Grammatik och arabiska.” (Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/211))

33 2:29



”Därefter ى تصوص لصى Han sig اس  tronen.”34 عص

Det vill säga reste Sig över den.

Han ى تصوص .sitt ansikte, det vill säga riktade det اس 

Månen ى تصوص .det vill säga är full ,اس 

Zayd  och  ´Amr ى  تصوص ÀÀ اس,  det  vill  säga  liknar  varandra  sett  till  handlingen  ändock  de  inte  liknar
varandra sett till utseendet.

Det är vad som känns till från arabiskan.”

´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!”35

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:

ن نصى مي لص أصد  هصم  وص سص ادي ة  إيلم هصوص سص سص م  لص خص هصم  وص ابيعص ثصة  إيلم هصوص رص ى ثصلص وص ن نمج  ا يصكصونص مي ضي مص صر  ا فيي ال  مص اتي وص اوص ا فيي السممص لصمص مص ص يصع  أصلصم  تصرص أصنم ام
انصوا ا كص هصم  أصي نص مص عص ثصرص إيلم هصوص مص لص أصك  ليكص وص ذص

”Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär?
När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte;
och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”36

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

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 at-Taymî säga:

”Om jag får frågan var Allâh är, säger jag att Han är ovanför himlen. Om han frågar mig var Hans
tron var innan himlen, säger jag att den var ovanför vattnet. Om han frågar mig var Hans tron var
innan vattnet, säger jag att jag inte vet.”

Ahmad  bin  ´Ubayd  underrättade  oss:  Muhammad  bin  al-Husayn  underrättade  oss:  Ahmad  bin
Zuhayr  berättade  för  oss:  Yahyâ  bin  Ma´în  berättade  för  oss:  ´Alî  bin  al-Husayn  bin  Shaqîq
berättade för oss, från ´Abdullâh bin Mûsâ adh-Dhabbî, från Ma´dân som sade:

34 7:54
35 adh-Dhahabî sade:

”Dess berättarkedja är sund.” (al-´Uluww, sid. 552)
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”Jag frågade Sufyân ath-Thawrî om Hans ord:

نتصم  ا كص م  أصي نص مص كص عص هصوص مص وص

”Han är med er, var ni än befinner er.”37

varvid han svarade:

”Det vill säga Hans kunskap.”

Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Hadjdjâdj underrättade oss: Ahmad bin al-Husayn underrättade
oss: ´Abdullâh bin Ahmad berättade för oss: Min fader berättade för mig: Suraydj bin an-Nu´mân
berättade för oss: ´Abdullâh bin Nâfi´ sade:

”Allâhs kungarike är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt. Inget undkommer den.”

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

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

Hanbal berättade att han blev frågad om:

نتصم  ا كص م  أصي نص مص كص عص هصوص مص وص

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

och:

ن نصى مي لص أصد  هصم  وص سص ادي ة  إيلم هصوص سص سص م  لص خص هصم  وص ابيعص ثصة  إيلم هصوص رص ى ثصلص وص ن نمج  ا يصكصونص مي ضي مص صر  ا فيي ال  مص اتي وص اوص ا فيي السممص لصمص مص ص يصع  أصلصم  تصرص أصنم ام
انصوا ا كص هصم  أصي نص مص عص ثصرص إيلم هصوص مص لص أصك  ليكص وص ذص

”Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär?
När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte;
och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”

varvid han svarade:

”Det vill  säga Hans kunskap. Han känner det dolda och det uppenbara.  Hans kunskap omfattar
allting och vår Herre är ovanför himlen, utan begränsning eller beskrivning. Hans fotpall omsluter
himlarna och jorden med Hans kunskap.”

Muhammad bin Dja´far blev frågad om Allâhs (ta´âlâ) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.” 

och sade:
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”Den som hävdar att Allâh reste Sig över tronen liksom en skapelse reser sig över en skapelse, har
hädat. Den som tror att Allâh reste Sig över tronen liksom Skaparen reser sig över en skapelse, är
troende.  I  den  här  sakfrågan  räcker  det  att  säga  att  Allâh  har  rest  Sig  över  tronen  utan
föreställning.”38

38 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (3/387-402). 


