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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)

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.”1

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.”2

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.”3

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.”4

1 Khalqu Af´âl-il-´Ibâd. sid. 36
2 Ibid. sid. 31
3 Ibid. sid. 36
4 Ibid. sid. 37



at-Tirmidhî

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

at-Tirmidhî sade:

”217 – Kapitel om Herrens (´azza wa djall) nattliga nedstigning till den nedersta himlen

446 – Qutaybah berättade för oss: Ya´qûb bin ´Abdir-Rahmân al-Iskandarânî berättade för oss, från
Suhayl bin Abî Sâlih, från hans fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Nattligen stiger Allâh ned till den nedersta himlen när den första tredjedelen av natten har gått och
säger tills gryningen ljusnar: ”Jag är Konungen! Vem är det som tillber Mig så att Jag må bönhöra
honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem är det som ber Mig om förlåtelse
så att Jag må förlåta honom?”

Detsamma har återberättats från ´Alî bin Abî Tâlib, Abû Sa´îd, Rifâ´ah al-Djuhanî, Djubayr bin Mut
´im, Ibn Mas´ûd, Abûd-Dardâ' och ´Uthmân bin Abîl-´Âs.

Abû Hurayrahs hadîth är god och autentisk. Den har rapporterats på många sätt från Abû Hurayrah,
från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Från honom har det också rapporterats att han sade:

”Allâh (´azza wa djall) stiger ned när den sista tredjedelen av natten återstår.”

Den rapporteringen är den mest autentiska rapporteringen.”5 

at-Tirmidhî sade:

”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

5 al-Djâmi´ (446).



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.”67

6 42:11
7 al-Djâmi´ (662).



ad-Dârimî

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

Muslimerna är enade om att Allâh är ovanför Sin tron och Sina himlar och att Han inte stiger ned
för att straffa någon innan Domedagen. De tvivlar inte på att Allâh stiger ned på Domedagen för att
döma Sina slavar, ställa dem inför rätta och avlöna dem. Himlarna kommer att brista när Han stiger
ned och Han kommer att skicka ned änglarna:

انييصة  ئيذ  ثصمص مص قصهصم  يصو  بهكص فصو  شص رص ر  لص عص مي يصح  ائيهصا وص جص لصى أصر  لصكص عص ال مص وص

”… och änglarna [skall stiga fram] från alla håll och över dem skall åtta [bärare] den Dagen bära
din Herres tron.”8

Så har Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sagt. Muslimerna tvivlar som sagt
inte på att Allâh inte stiger ned till jorden för något världsligt innan Domedagen.9

8 69:17 
9 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 154-156 



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.”1011

10 42:11
11 Kitâb-us-Sunnah, sid. 50-52 



at-Tabarî

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

Allâh (´azza wa djall) sade:

ا يرا سي افيريينص عص لصى ال كص ا عص ما انص يصو  كص ني وص مص ح  ق  ليلرم ئيذ  ال حص مص ل كص يصو  ةص تصنزييلا ال مص ئيكص لص لص ال مص نصزه امي وص مص اء بيال غص قمقص السممص مص تصشص يصو  وص

”Och den Dag då himlen och dess molntäcke rivs upp och änglarna sänds ned i våg efter våg, då
tillhör  det  sanna herraväldet  den Nåderike.  Och för de otrogna skall  detta bli  en Dag av djupt
elände.”12

al-Husayn berättade för oss: Mu´tamir bin Sulaymân berättade för oss, från ´Abdul-Djalîl, från Abû
Hâzim, från ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Han stiger ned då Han stiger ned. Mellan Honom och Hans skapelse skall det finnas 70.000 ridåer
däribland ljuset, mörkret och vattnet. Vattnet kommer att ge ifrån sig ett sådant oljud i mörkret att
hjärtan stannar.”

al-Husayn berättade för oss: Hadjdjâdj berättade för mig, från Abû Bakr bin ´Abdillâh som sade:

”När jordens befolkning tittar upp mot tronen och ser hur den stiger ned mot dem från ovan, börjar
de stirra på den så att deras njurar börjar skaka och hjärtan fastnar i halsarna.”13

12 25:25-26 
13 Djâmi´-ul-Bayân (19/11).



al-Khallâl

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

al-Khallâl sade:

”Djahmiyyahs, Allâhs fienders, dogm:

1776 – Ahmad bin Muhammad bin ´Abdillâh bin Sadaqah berättade för oss: Bishr bin Khâlid al-
´Askarî berättade för mig: Yahyâ bin Âdam berättade för oss: Abû Bakr bin Abî ´Ayyâsh sade till
mig:

”Djahmiyyah försöker säga att ingenting finns ovanför himlen.”

1781 – ´Abdullâh bin Ahmad underrättade oss: ´Alî bin Muslim berättade för mig: Sulaymân bin
Harb berättade för oss: Jag hörde Hammâd bin Zayd nämna Djahmiyyah och säga:

”De försöker säga att ingenting finns ovanför himlen.”14

al-Khallâl sade:

”308 – Abû Bakr sade: Muhammad bin Ishâq nämnde från ´Alî bin Mas´adah: Yahyâ bin Kathîr
berättade för oss:  Salm bin Dja´far al-Bakrâwî berättade för oss, från al-Djurayrî,  från Sayf as-
Sadûsî, från ´Abdullâh bin Salâm som sade:

”På Domedagen skall den Allsmäktige stiga nedför Sin tron och Hans fötter skall vara på fotpallen.
Er profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att föras fram varpå Han sätter honom framför
Sig på fotpallen.” 

Jag sade: ”Abû Mas´ûd! På fotpallen? Alltså är han med Honom?” Han svarade: ”Ja. Ve er! Det
finns ingen hadîth i världen som jag älskar som denna.”

309 – Abû Bakr berättade för oss: Muhammad bin Yûnus al-Basrî skrev till oss: Yahyâ bin Kathîr
Abû Ghassân al-´Anbarî berättade för oss: Salm bin Dja´far berättade för oss, från al-Djurayrî, från
Sayf as-Sadûsî som berättade för mig, från ´Abdullâh bin Salâm som sade: 

”På Domedagen skall den Allsmäktige stiga nedför Sin tron och Hans fötter skall vara på fotpallen.
Han kommer att sätta Muhammad på fotpallen.”

Jag sade till al-Djurayrî:

”Abû Mas´ûd! Skall Han sätta honom på fotpallen?” Han svarade: ”Ja. Han kommer att sätta honom
vid Sig på tronen.”

310 – Abû Bakr berättade för oss: Muhammad bin ´Umar al-Massîsî berättade för oss: Muhammad
bin Fudhayl berättade för oss, från Layth, från Mudjâhid som sade om Allâhs (´azza wa djall) ord:

ا ودا مص ح  ا مم قصاما ب كص مص ثصكص رص سصى أصن يصب عص عص

”Helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en berömvärd plats.”15

14 as-Sunnah (1776-1781).
15 17:79



”Han kommer att sätta honom vid Sig på tronen.”

Han sade:

”Den som förkastar ´Abdullâh bin Salâms och Mudjâhids respektive hadîther om den Berömvärda
platsen har nedvärderat profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och förkastat hans dygd. Enligt oss
är han innovatör.”

311 – Abû Bakr berättade för oss: Abûl-Fadhl ´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: Jag
hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga:

”Dessa hadîther är tvivelsutan sanna. Pålitliga återberättare har framfört dem från varandra till dess
att de har nått oss. Vi bekräftar dem och tror på dem som de har kommit.”

Abûl-Fadhl sade:

”Vi  säger  om  dessa  hadîther  det  som  Ahmad  bin  Hanbal  sade.  Vi  följer  honom  och  hans
rapporteringar i sakfrågan.”

313  –  Abû  Bakr  berättade  för  oss:  al-Fadhl  bin  Sulaymân  berättade  för  oss:  al-Haytham bin
Khâridjah berättade för oss: al-Walîd bin Muslim berättade för oss:

”Jag frågade Sufyân, al-Awzâ´î, Mâlik bin Anas och al-Layth bin Sa´d om dessa hadîther varvid de
svarade: ”För dem vidare som de har kommit.”

314 – Abû Bakr berättade för oss: 

”Jag frågade al-Hasan bin al-Fadhl om Mudjâhids hadîth:

”Han kommer att sätta honom på tronen.”

varpå han svarade: ”Hârûn bin Ma´rûf och ´Uthmân berättade för oss, från Ibn Fudhayl, från Layth,
från Mudjâhid som sade om:

ا ودا مص ح  ا مم قصاما ب كص مص ثصكص رص سصى أصن يصب عص عص

”Helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en berömvärd plats.”

”Han kommer att sätta honom på tronen.”

Han sade: 

”Den  som avfärdar  dessa  hadîther  är  en  vilsen  innovatör.  Vi  såg  ingen  avfärda  dem  frånsett
människor med prövade hjärtan. De skall bojkottas och det skall inte talas till dem.”16

16 as-Sunnah (1/257-259).



ad-Dâraqutnî

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385) 

51 – Muhammad bin Sahl  berättade för  oss:  Muhammad bin Yûsuf  bin Sa´d underrättade oss:
Usayd bin ´Âsim berättade för oss: ´Âmir bin Ibrâhîm al-Asbahânî underrättade oss: Ya´qûb bin
´Abdillâh at-Tamîmî underrättade oss, från Abû Rib´î, från al-A´mash, från Abû Sâlih, från Abû
Hurayrah som sade:

”Nattligen stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen under den sista tredjedelen av
natten och säger: ”Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Finns det
någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon sjukling så att Jag må hela honom?”17

17 Kitâb-un-Nuzûl, sid. 129-130 



Ibn Abî Zamanîn

Imâm Muhammad bin ´Abdillâh al-Andalusî – känd som Ibn Abî Zamanîn (d. 399) 

Kapitel: Tron på Nedstigningen

Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att de tror på att Allâh stiger ned till den nedersta himlen. De tror på
detta utan att begränsa Honom. Abû Hurayrah berättade att 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 av
natten återstår 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?”

Zuhayr bin ´Abbâd sade:

”Alla lärda jag träffade som Mâlik, Sufyân, al-Fudhayl bin ´Iyâdh, ´Îsâ, Ibn-ul-Mubârak och Wakî´
brukade säga: ”Nedstigningen är sann.”

Ibn Wadhdhâh sade:

”Jag frågade Yûsuf bin ´Adî om nedstigningen varvid han sade: ”Ja,  jag bekräftar den utan att
begränsa. Jag frågade Ibn Ma´în om den och han sade: ”Ja, jag bekräftar den utan att begränsa.”18

18 Usûl-us-Sunnah, sid. 110-113 



Abû Ya´lâ

Imâm Abû Ya´lâ Muhammad bin al-Husayn al-Farrâ' al-Hanbalî (d. 458)

Abûl-Qasam  ´Abdul-Karîm  rapporterade  för  mig  ”Akhbâr-us-Sifât”  om  Salafs  dogm.  Han
återberättade med sin berättarkedja: Ahmad bin ´Alî al-Abâr nämnde att ´Abdullâh bin Tâhir sade
till Ishâq bin Râhûyah:

”Vad är det för hadîther som ni återberättar? Att Allâh (ta´âlâ) stiger ned till den nedersta himlen,
stiger upp och rör på Sig?” Ishâq sade till honom: ”Anser du att Allâh förmår stiga ned, stiga upp
och röra på Sig?” Han svarade: ”Ja.” Han sade: ”Du har alltså inte nekat.”

Han återberättade med sin berättarkedja från Dja´far bin Abî ´Uthmân at-Tayâlisî som berättade att
Yahyâ bin Ma´în sade:

”Om en Djahmî frågar dig ”Hur stiger Han ned?” skall du fråga honom: ”Hur stiger Han upp?”

Han  återberättade  med  sin  berättarkedja  från  Abû  Muhammad  al-Balkhî  som berättade  att  al-
Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Om en Djahmî säger till dig: ”Jag hädar en Herre som stiger ned”, skall du säga till honom: ”Jag
tror på en Herre som gör vad Han vill.”19

19 Ibtâl-ut-Ta'wîl (1/51-52)



Ibn ´Abdil-Barr

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

Ibn ´Abdil-Barr sade:

”Min åsikt är att den som tittar på Abû Bakrs, ´Umars, ´Uthmâns, ´Alîs, Talhahs, Sa´ds, ´Abdur-
Rahmâns, de resterande Utvandrarnas, Hjälparnas och alla andra delegationers islam, vet att ingen
av dem kände Allâh (´azza wa djall) via något annat än bekräftelse av profeterna – inte via tal om
rörelse, helhet, uppdelning, dåtid och nutid. Om de hade varit ålagda att betrakta termer som rörelse,
stillhet, kropp, dementi av kropp, antropomorfism och dementi av antropomorfism, skulle de inte
utelämnat dem. Och om de hade utelämnat en plikt skulle inte Qur'ânen hyllat och berömt dem. Om
de hade varit kända för sådant skulle de offentliggjort det liksom de offentliggjorde Qur'ânen och
rapporteringarna.

De förhåll sig till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Vår Herre stiger ned till den nedersta himlen.”

liksom de förhöll sig till Allâhs (´azza wa djall) ord:

بصلي ب هص ليل جص لمى رص ا تصجص  فصلصمم

”Och då hans Herre visade Sig för berget...”20

och:

فااا فااا صص لصكص صص ال مص ب كص وص اء رص جص  وص

”... och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”21

Alla sade att Han stiger ned, visar Sig och kommer utan föreställning. De frågade inte hur Han
kommer, hur Han visar Sig eller hur Han stiger ned, varifrån Han kommer, varifrån Han visar Sig
eller varifrån Han stiger ned – ty Han (ta´âlâ) är inte alls som Sin skapelse.”22

Ibn ´Abdil-Barr sade:

”´Abdul-Wârith berättade för oss: Qâsim berättade för oss: Ahmad bin Zuhayr berättade för oss:
´Abdul-Wahhâb bin Nadjdah berättade för oss: Baqiyyah berättade för oss, från al-Awzâ´î som sade:

”Makhûl och az-Zuhrî brukade säga: ”Framför dessa hadîther ordagrant.”

Vi har rapporterats om att Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, Sufyân bin ´Uyaynah, al-Awzâ´î och 

Ma´mar bin Râshid sade om egenskapsrelaterade hadîther: 

”Framför dem ordagrant.”

Det vill säga hadîther som:

20 7:143
21 89:22
22 at-Tamhîd (7/149-153).



”Varje natt stiger Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen.”

”Allâh (´azza wa djall) skapade Âdam i Sin skepnad.”

”Det kommer att kastas i helvetet och det kommer att säga:

زييد  ن مم هصل  مي

”Finns det fler?”23

till dess att Han placerar Sin fot över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”

´Abdul-Wârith  bin  Sufyân  berättade  för  oss:  Qâsim bin  Asbagh  berättade  för  oss:  Ahmad  bin
Zuhayr berättade för oss: Ahmad bin ´Abdillâh bin Yûnus berättade för oss: Zâ’idah bin Qudâmah
berättade för oss, från Hishâm som berättade att al-Hasan sade:

”Sitt inte med Ahl-ul-Ahwâ’, debattera inte med dem och lyssna inte till dem.”24

23 50:30
24 Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih (2/193-194).


