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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ�งเสมอ 

อิมามสี�มัซฮับกับอะกีดะฮดฺ้านอัสมาอ์วัศศิฟาต 
 

คาํนําผู้แปล 

 

 ا�مد هللا والصالة والسالم � من ال ن� بعده
 
มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ�ของพระองค์อัลลอฮฺ

สุบบะหานะฮูวะตะอาลา ขอคําสดุดีและความสันติจาก
พระองค์อลัลอฮฺจงมีแด่ศาสนทูตมุฮมัมัด ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ 
วะสมัลมั ศาสนทตูทา่นสดุท้าย ผู้ เป็นแบบอย่างที+ดีเลิศและเป็น
เมตตาแก่โลกทั -งผอง และความสนัตจิงมีแดว่งศาคณาญาติของ
ทา่น ตลอดจนสาวกของทา่นและผู้ ที+ปฏิบตัติามทั -งหลาย 
    การศรัทธาใน อลั-อสัมาอ์ วศั-ศิฟาตเป็นสิ+งที+สําคญัยิ+ง 
และเป็นสิ+งที+บา่วต้องศกึษาและศรัทธาอยา่งถกูต้องเพื+อเป็นการ
ทําความรู้จกัพระเจ้าของเขา และให้เอกภาพต่อพระองค์อย่าง
บริสทุธิ� 
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     พระองค์อลัลอฮฺดํารัสวา่: 
 ﴿   ِ ۡسَمآءُ   َوِ��

َ
ۡسَنٰ   ٱۡل ۖ   َفٱۡدُعوهُ   ٱۡلُ ينَ   َوَذُرواْ   بَِها ِ ئِهۦِۚ   ِفٓ   ُيۡلِحُدونَ   ٱل� ۡسَم-

َ
 أ

ْ  َما َسُيۡجَزۡونَ    ]  ?<=: االعراف[ ﴾ 8 َيۡعَمُلونَ  َكنُوا

ความว่า: ((และอัลลอฮฺนั /นมีบรรดาพระนามอันวิจิตร 
ดังนั/นพวกเจ้าจงเรียกหาพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั/น
เถิด และจงปล่อยบรรดาผู้ที�ทําให้เฉในบรรดาพระนาม
ของพระองค์เถิด พวกเขานั/นจะถูกตอบแทนในสิ�งที�พวก
เขากระทาํ)) (สเูราะฮฺ อลั-อะอฺรอฟ อายะฮฺที+ 179)   
 

และดํารัสวา่ 
﴿  ِ ۚ  ٱلَۡمَثُل  َوِ�� ٰ َ=ۡ

َ
 ]CD: اBحل[ ﴾ C ٱۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ  َوُهوَ  ٱۡل

ความว่า:   ((และสําหรับอัลลอฮฺนั /นมีคุณลักษณะอันสูงส่ง 
และพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ)) 
(สเูราะฮฺ อนั-นะหฺล ุอายะฮฺที+ 60) 
      

เราจะพบว่าอายะฮฺแรกยืนยนัการมีพระนามอันวิจิตร
ของพระองค์อัลลอฮฺ และส่วนอายะฮฺที+สองยืนยันว่าพระองค์
ทรงมีคณุลกัษณะที+สงูสง่. 
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     ดังนั -น เราจะต้องเชื+อและศรัทธาต่อพระนามและ
คณุลกัษณะของพระองค์โดยปราศจากการเปรียบเทียบกับมคั
ลกูทั -งหลาย  
พระองค์ดํารัสวา่: 

ۖ َشۡ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  ﴿ ِميعُ  َوُهوَ  ءٞ   ] ==: الشورى[ ﴾ M ٱۡلَِصيُ  ٱلس�
ความว่า:((ไม่มีสิ�งใดเหมือนพระองค์ และพระองค์นั/นทรง

ได้ยนิและทรงเหน็))(สเูราะฮฺ อชั-ชรูอ อายะฮฺที+ 11) 
 
การศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของพระองค์
อัลลอฮ ฺจะต้องอยู่บนกฎและพื /นฐานต่อไปนี / 

1. ต้องยืนยันพระนามและคณุลกัษณะของพระองค์
โดยปราศจากการ ตะหฺรีฟ (บิดเบือน) ตะอฺวีล (เบี+ยงเบน
ความหมายออกจากความหมายที+ถูกต้อง)  การตะอฺฏีล 
(ปฏิเสธ) ตชับีฮฺ (เปรียบเทียบกบัมคัลกู) และตกัยีฟ (ให้วิธีการ) 

2. จําเป็นจะต้องคงความหมายเดิมของ พระนาม หรือ
คณุลกัษณะที+ปรากฏในตวับทหลกัฐานจากอลั-กรุอ่าน และอสั-
สนุนะไว้ โดยปราศจากการเปลี+ยนแปลง 
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3.พระนามของพระองค์ทั -งหมดนั -นวิจิตรและสวยงาม
เป็นสิ+งที+สมบูรณ์แบบที+สุดโดยปราศจากข้อบกพร่องใดๆ และ
เชน่กนัคณุลกัษณะตา่งๆของพระองค์นั -นสงูสง่ เป็นสิ+งที+สมบรูณ์
และปราศจากข้อบกพร่องทั -งหลาย 

4. พระนามของพระองค์ไมมี่จํานวนจํากดั 
5. พระนามและคณุลกัษณะของพระองค์เป็นสิ+งเตากีฟี

ยะฮฺ คือขึ -นอยู่กับตัวบทหลักฐานเท่านั -น ไม่อนุญาตให้ใช้
สตปัิญญาในการยืนยนัสิ+งดงักลา่ว 

6.การ ยืนยัน ในพ ระนามและ คุณลักษณะ ใดๆ ก็
เหมือนกับการยืนยนัในพระนามและคณุลกัษณะอื+นๆที+ถูกระบุ
มา เช่น การยืนยันว่าพระองค์ทรงได้ยิน โดยการได้ยินของ
พระองค์นั -นสมบูรณ์ที+สุดและแตกต่างจากของมัคลูก โดยทํา
การยืนยนัพระนามและคณุลกัษณะอื+นๆเหมือนกับ ศิฟะฮฺการ
ได้ยินข้างต้น ไมว่า่จะเป็นคณุลกัษณะ: พระหตัถ์ พระเนตร พระ
พกัตร์ พระบาท การอิสตวิาอฺ การนซุูล การเห็น การรอบรู้ การมี
ชีวิต เป็นต้น  

7.หลักวิธีการในการยืนยันคุณลักษณะของพระองค์
อลัลอฮฺเหมือนกบัการยืนยนัในพระนามของพระองค์ 
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8. คณุลกัษณะของพระองค์แบง่ออกเป็นสองประเภท
ได้แก่ 1) ษุบูตียะฮฺ หมายถึงคณุลกัษณะที+พระองค์ยืนยนัให้แก่
พระองค์เอง เช่น: การมีชีวิต การรอบรู้ การมีพลานุภาพ ฯลฯ   
2) สลับียะฮฺ หมายถึงคณุลกัษณะที+พระองค์ปฏิเสธออกจากตวั
พระองค์ เช่น: การอธรรม ความตาย ความอ่อนแอ ฯลฯ พร้อม
ทั -งจําเป็นที+จะต้องยืนยนัคณุลกัษณะที+สมบูรณ์ตรงข้ามกับสิ+ง
ดงักลา่วด้วย 

9. คณุลกัษณะ ษุบูตียะฮฺ แบ่งออกเป็นสองประเภท
ได้แก่ : 1.ซาตียะฮฺ คือคณุลกัษณะด้านตวัตนที+ยงัคงดํารงอยู่กบั
พระองค์ตลอดเวลา เช่น การได้ยิน การเห็น ฯลฯ 2. ฟิอฺลียะฮฺ 
คือ คุณลักษณะด้านการกระทําที+ขึ -นกับพระประสงค์ของ
พระองค์ เชน่ การสร้าง การเสดจ็ลงมา การอยูเ่หนืออะรัช ฯลฯ  
     หนังสือเล่มเล็กๆนี -เ ป็นส่วนหนึ+งที+คัดลอกมาจาก
หนงัสือ อิอฺติกอด อะอิมมะฮฺ อัล-อัรบะอะฮฺ อะบีหะนีฟะฮ ฺ

วะมาลิก วะอัช-ชาฟิอีย์ วะอะหฺมัด เรียบเรียงโดยเชค มุหัม

มัด บิน อับดุรเราะหฺมาน อัล-คุมัยยิส อาจารย์ภาควิชาอะกี
ดะฮฺ มหาวิทยาลัย อิหม่าม มุหัมมัด บินสุอูด อัล-อิสลามียะฮฺ 



 

8 

กรุงริยาฎ ซาอุดิอาระเบีย เป็นหนังสือที+รวบรวมคํากล่าว
บางสว่นที+รายงานจากอิหมา่มผู้ ยิ+งใหญ่ทั -งสี+ ได้แก่: 

1.อิหม่าม อะบูหะนีฟะฮ ฺนุอฺมาน บิน ษาบิต เกิดปี
ที� 80 เสียชีวิตปีที�  150 ฮิจBฺเราะฮฺศักราช เจ้าของมัซฮับ 
หะนาฟีย์ 

2. อิหม่าม มาลิก บิน อะนัส บิน อามิร 
อัลอัศบะฮีย์  อิหม่ามดารุลฮิจญ์เราะฮฺ   เกิดปีที�  93 
เสียชีวิตปีที� 179 ฮจิญ์เราะฮศัฺกราช เจ้าของมัซฮับ มาลิกีย์ 

3. อิหม่าม มุฮัมมัด บิน อิดรีส อัช-ชาฟิอีย์ อัลกุ
เราะชีย์ เกิดปีที�  150 เสียชีวิตปีที�  204 ฮิจญ์เราะฮฺศักราช 
เจ้าของมัซฮับ ชาฟิอีย์ 

4. อิหม่าม อะบูอับดิลลาฮฺ อะหฺมัด บิน มุฮัมมัด 
บิน หัมบัล อัช-ชัยบานีย์ อิหม่ามอะฮฺลิสสุนนะฮฺ วัล-ญะ
มาอะฮฺ เกิดปีที�  164 เสียชีวิตปีที�  241 ฮิจBฺเราะฮฺศักราช 
เจ้าของมัซฮับ หัมบะลีย์ 
     และหนงัสือเล่มนี -จะเป็นการชี -แจงถึงหลกัอะกีดะฮฺของ
อิหม่ามทั -งสี+ท่านว่าเป็น อะกีดะฮฺ อัส-สะลัฟ อัศ-ศอลิหฺ ใน
ประเด็นอัล-อัสมาอ์ วัศ-ศิฟาต เป็นการยืนยันพระนามและ
คณุลกัษณะของพระองค์อลัลอฮฺ โดยปราศจากการเปรียบเทียบ
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กับมัคลูก การตีความ เบี+ยงเบียนความหมาย และปฏิเสธ
คณุลกัษณะตามความเชื+อของกลุ่มหลงผิดต่างๆที+แอบอ้างว่า
แนวทางของพวกเขาเป็นแนวทางของอิหม่ามทั -งสี+ทั -งในประเด็น
อะกีดะฮฺและนิติศาสตร์อลั-อิสลาม เช่นพวกอะชาอิเราะฮฺ พวก
มาตุรีกียะฮฺ พวกศูฟีย์ และพวกนักวิพากษ์วิทยาทั -งหลาย ที+
ปรากฏพบเห็นในสงัคมของเรา. 

ขอพระองค์อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงทําให้พวกเราอยู่บน
แนวทางที+ถกูต้องตามแนวทางของอิหม่ามทั -งสี+ และโปรดทําให้
หนงัสือเลม่นี -มีประโยชน์แก่พี+น้องผู้ศรัทธาทั -งหลาย 

  
  بينا �مد و� آ� وأصحابه ناهللا �  وص�

  إ- يوم ا+ين  ومن تبعهم بإحسان
 

อบัดลุอะซีซ สนุธารักษ์ 
15/04/1435 
อลั-มะดีนะฮฺ อลั-มเุนาวะเราะฮฺ 
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หลักศรัทธาของอิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ เราะหิมะฮุ้ลลอฮ ฺ
ในประเดน็ พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮตฺะอาลา  
 

N.حنيفة رحه ا� أبو المام قال: X  المخلوقي  بصفات  تعا]  ا�  يوصف 
 والماعة  السنة  أهل  قول  وهو  كيف  بe  صفاته  من  صفتان  ورضاه  وغضبه

 كما  ونصفه  . ثوابه  ورضاه  عقوبته  غضبه  : يقال  وX  ويرض  يغضب  وهو
 ادرق  ح  أحد  كفواً   ل  يكن  ولم  يول  ولم  يل  لم  صمد  أحد  نفسه  وصف
 ليس  ووجهه  خلقه  كأيدي  ليست  أيديهم  فوق  ا�  يد  علم  بصي  سميع

  .)٥٦ص البسط الفقه( .خلقه كوجوه

 

1. ท่านอิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: 
พระองค์อัลลอฮจฺะไม่ถูกพรรณนาด้วยคุณลักษณะของสิ�งถูก
สร้าง การโกรธและการพอพระทัยของพระองค์ คือสอง
คุณลักษณะจากคุณลักษณะต่างๆของพระองค์โดยไม่มีการ
พรรณนาว่ามีลักษณะเช่นใด และนี� คือทัศนะของชาวอะฮ์
ลิสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ พระองค์อัลลอฮฺจะทรงโกรธและ
ทรงพอพระทัย และจะไม่จําเป็นต้องตีความว่า การโกรธของ
พระองค์หมายถึง การลงโทษของพระองค์ และการพอ
พระทัยของพระองค์หมายถงึ การตอบแทนของพระองค์ และ
เราจะพรรณนาคุณลักษณะของพระองค์เหมือนดังที�พระองค์
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ได้ทรงพรรณนาคุณลักษณะของพระองค์เอง พระองค์คือผู้
ทรงเอกะ ทรงเป็นที�พึ�ง ไม่ทรงให้กําเนิดและไม่ทรงถูกให้
กําเนิด และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ พระผู้ทรงมีชีวิต 
ทรงมีพลานุภาพ ทรงได้ยนิ ทรงเหน็ และทรงรอบรู้ พระหัตถ์
ของพระองค์อยู่เหนือมือของพวกเขา และไม่เหมือนกับมือ
ของสิ�งถูกสร้าง และพระพักตร์ของพระองค์ก็ไม่เหมือนกับ
ใบหน้าของสิ� งถูกสร้างแต่อย่างใด  (หนังสือ อัล-ฟิกฮฺ อัล-
อบัศอ็ฏ หน้าที+ 56 )  
 

 ا�  ذكره  فما  القرآن  ف  تعا]  ا�  ذكره  كما  ونفس  ووجه  يد  ول  :   قال. � 
 وX  كيف  بe  صفات  ل  فهو  والفس  والد  الوجه  ذكر  من  القرآن  ف  تعا]
 القدر  أهل  قول  وهو  الصفة  إبطاَل   فيه  لن  نعمته  أو  قدرته  يده  إن  : يقال

  ) ���ص  الكب الفقه(  …واXعتال
 

2. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: 
พระองค์อัลลอฮฺ ทรงมี พระหัตถ์ พระพักตร์ และตัวตน 
ดังเช่นที�พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ในอัล-กุรอ่าน ดังนั/นสิ�งใด
ก็ตามที�พระองค์ทรงกล่าวไว้ในอัล-กุรอ่าน ไม่ว่าพระ
พักตร์ พระหัตถ์ และตัวตน นั� นคือคุณลักษณะของ
พระองค์โดยไม่มีการพรรณนาว่าคุณลักษณะของพระองค์
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เป็นเช่นใด และจะไม่สามารถกล่าวได้ว่า พระหัตถ์ของ
พระองค์หมายถึงพลานุภาพ หรือ ความโปรดปราณของ
พระองค์ เพราะการให้ความหมายดังกล่าวเป็นการยกเลิก
คุณลักษณะที�แท้จริงของพระองค์ ซึ�งเป็นทัศนะของพวก
เกาะดะรียะฮฺและมุอฺตะซิละฮฺ (หนังสือ อัล-ฟิกฮฺ อัล-อักบรั 
หน้าที+ 302) 
 

 بل  بشء  ا�  ذات  ف  ينطق  أن  لحد  نبغي  X  : حنيفة  أبو  المام  قال. � 
 رّب   تعا]  ا�  تبارك  شيئاً   برأيه  فيه  يقول  وX  نفسه  به  وصف  بما  يصفه

لعيني  وجeء  التك  . د  تقيق  ���ص  �ج  الطحاوية  العقيدة  شح(   . العالمي  ا
 )���ص

 

3. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: ไม่
เป็นการสมควรแก่ผู้ใดที� จะใช้สิ� งใดพรรณนาถึงซาต
ของอัลลอฮฺ แต่ทว่าเขาต้องพรรณนาคุณลักษณะของ
พระองค์ด้วยสิ�งที�พระองค์ใช้พรรณนาคุณลักษณะของตัว
พระองค์  และไม่อนุญาตให้ใช้สติ ปัญญาพรรณนา
คุณลักษณะใดๆของอัลลอฮฺ ผู้ทรงจําเริญ ผู้อภิบาลแห่ง
โลกทั /งผอง (หนงัสือ ชรัห์ อลั-อะกีดะฮฺ อฏั-เฏาะหาวียะฮฺ เล่ม 
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2 หน้าที+ 427 ฉบบัตรวจสอบโดย ดร.อตั-ตรุกีย์ และหนงัสือ ญะ
ลาอฺ อลั-อยันยัน์ หน้าที+ 368)  
 

 عقيدة(     . كيف  بe  ينل  : فقال  الله  النول  عن  حنيفة  أبو  المام  سئل. �

 الطحاوية  شح   ���ص  للبيهق  والصفات  السماء  ��ص  الديث  أصحاب  السلف
  )��ص للقاري الكب الفقه شح ���ص

4. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮ ฺเราะหมิะฮุ้ลลอฮ ฺถูกถามถงึประเด็น
การนุซูล (เสด็จลงมา) ของพระองค์อัลลอฮฺ ท่านตอบว่า: 
“พระองค์ทรงเสด็จลงมาโดยไม่สามารถพรรณนาได้ว่าเป็น
เช่นใด” (หนงัสือ อะกีดะฮฺ อสั-สะลฟั วะอศัหาบลุหะดีษ หน้าที+ 42 
หนังสือ อัล-อัสมาอ์ วัศ-ศิฟาต ของอิหม่าม อัล-บยัฮะกีย์ หน้าที+ 
456 หนังสือ ชัรห์ อัล-อะกีดะฮฺ อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ หน้าที+  245 
หนงัสือ ชรัห์ อลั-ฟิกฮฺอลั-อกับรั ของ อลั-กอรีย์ หน้าที+ 60)  
 

 لن   أسفل  من  X  أ=  من  يدع  تعا]  وا�  :   حنيفة  أبو  المام   وقال. �
  .) 	�البسط ص الفقه( .شء ف واللوهية الربوبية وصف من ليس السفل

5. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: 
“พระองค์อัลลอฮฺ ตะอาลา จะถูกร้องขอจากทิศเบื /องบน 
มิใช่จากเบื /องล่าง เพราะเบื /องล่างไม่ใช่คุณลักษณะของ
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ความเป็นผู้อภิบาลและเป็นพระเจ้าแต่อย่างใด” (หนงัสือ 
อลั-ฟิกฮฺ อลั-อบัศอ็ฏ หน้าที+ 51 ) 
 

  خلقه  من  شء  يشبهه  وX  خلقه  من  اXشياء  من  شيئا  يشبه  وX   :   وقال . �
  ) 	�� الكب ص الفقه( وصفاته بأسمائه يزال وX يزل لم

6. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: 
“พระองค์ทรงไม่คล้ายสิ�งใดจากสิ�งถูกสร้างของพระองค์ 
และไม่มีสิ� งใดจากสิ� งถูกสร้างคล้ายพระองค์ พระองค์
ยังคงดํารงซึ� งพระนามและคุณลักษณะต่างๆสืบไป” 
(หนงัสือ อลั-ฟิกฮ์ อลั-อกับรั หน้าที+ 301) 
 

 X  ويقدر   كعلمنا  X  يعلم   المخلوقي  صفات  بeف  وصفاته  :   وقال. �
 الفقه(   .  ك£منا  X  ويتكم   كسمعنا  X  ويسمع   كرؤيتنا  X  ويرى   كقدرتنا
  )���الكب ص

7. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: 
“คุณ ลัก ษ ณ ะ ต่ า งๆข องพระอ ง ค์ จ ะแต ก ต่ า งจ า ก
คุณลักษณะของสิ�งถูกสร้างทั /งหลาย พระองค์ทรงรอบรู้ 
แต่ไม่เหมือนกับการรอบรู้ของเรา ทรงพลานุภาพ แต่ไม่
เหมือนกับความสามารถของเรา ทรงเห็น  แต่ ไ ม่
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เหมือนกับการเห็นของเรา ทรงได้ยินแต่ไม่เหมือนกับการ
ได้ยินของเรา และทรงดํารัสแต่ไม่เหมือนกับการพูดของ
เรา” (หนงัสือ อลั-ฟิกฮฺ อลั-อลัอกับรั หน้า 302) 
  

  )��البسط ص الفقه(. المخلوقي بصفات تعا] ا� يوصف X : وقال.�

8. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: “ไม่
อนุญาตให้พรรณนาคุณลักษณะของอัลลอฮฺคุณลักษณะ
ต่างๆของสิ�งถูกสร้าง” (หนงัสือ อลั-ฟิกฮฺ อลั-อบัศอ็ฏ หน้า 56)  
 

 العقيدة  ( .    كفر  فقد   البش  معان  من  بمعن  ا�  وصف  من  :   وقال. ٩ 
  )��اللان ص بتعليق  الطحاوية

9. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: “ผู้ใด
พรรณนาคุณลักษณะของอัลลอฮฺด้วยคุณลักษณะใด
คุณลักษณะหนึ�งของมนุษย์ แท้จริงเขาได้ปฏิเสธศรัทธา
แล้ว” (อลั-อะกีดะฮฺ อฏั-เฏาะหาวียะฮฺ ฉบบัอธิบายโดย อลั-อลั
บานีย์ หน้าที+ 25)  
 

 والعلم  والقدرة  فالياة  الاتية  أما   والفعلية  الاتية  وصفاته  :   وقال. ١٠ 
 والنشاء  والتزيق  فالخليق  الفعلية  وأما   والرادة  والص  والسمع  وال£م
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 بأسمائه  يزال  وX  يزل  لم   الفعل  صفات  من  ذلك  وغي  والصنع  والبداع
  )�	�الكب ص الفقه ( .وصفاته

10. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: 
“คุณลักษณะของอัลลอฮฺประกอบด้วยคุณลักษณะด้าน
ตัวตน (ศิฟาตซาตียะฮฺ) และด้านการกระทํา (ศิฟาตฟิอฺลี
ย ะ ฮฺ ) , คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด้ า น ตั ว ต น ไ ด้ แ ก่  ก า ร มี ชี วิ ต 
ความสามารถ การรอบรู้ การพูด การได้ยิน การเห็น และ
การต้องการ ส่วนคุณลักษณะด้านการกระทาํ เช่น การสร้าง 
การประทานริซกีย์ การประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ การผลิต 
และคุณลักษณะด้านการกระทาํอื�นๆ พระองค์ยังคงดาํรงซึ�ง
พระนามและคุณลักษณะต่างๆสืบไป” (หนงัสือ อลั-ฟิกฮฺ อลั-
อกับรั หน้าที+ 310)  
 

 ا�  هو  والفاعل  الزل  ف  صفة  والفعل   بفعله  فاعe  يزل  ولم  :   وقال . 		
 .ملوق  غي  تعا]  ا�  وفعل   ملوق  والمفعول  الزل ف صفة والفعل  تعا]

   )	��الكب ص الفقه (

11. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: 
“พระองค์ยังคงเป็นผู้กระทําด้วยการกระทําของพระองค์ 
และการกระทํานั/นคือคุณลักษณะดั /งเดิม ส่วนผู้กระทํา
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คืออัลลอฮ ฺและการกระทาํคือคุณลักษณะดั /งเดิม และสิ�งที�
ถูกกระทําคือมัคลูค และการกระทําของอัลลอฮฺตะอาลา
มิใช่มัคลูก”  (หนงัสือ อลั-ฟิกฮฺ อลั-อกับรั หน้าที+ 301) 
 

 قال  من  وكذا كفر فقد الرض ف أم السماء ف رب أعرف X قال من : وقال .�	
 مموع  ��البسط ص الفقه(. الرض ف أم السماء أف العرش أدري وX العرش = إنه

 قدامة وابن  ��	− 	�	هب صلل  العلوو ��	السeمية ص  اليوش اجتماعو ����الفتاوي ص
  )  	��العز ص أب Xبن الطحاوية شح فو �		العلو ص ف

12. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮ ฺเราะหมิะฮุ้ลลอฮ ฺกล่าวว่า: “ผู้ใด
กล่าวว่า ฉันไม่รู้ว่าพระเจ้าของฉันอยู่เหนือฟากฟ้าหรือบน
ดิน แท้จริงเขาได้ปฏิเสธแล้ว เช่นกัน ผู้ใดกล่าวว่า 
พระองค์อยู่เหนืออะรัชแต่ฉันไม่รู้ว่าอะรัชนั/นอยู่บนฟ้า 
หรือบนดิน (เขาได้ปฏิเสธแล้วเช่นกัน)” (หนงัสือ อลั-ฟิกฮฺ 
อลั-อบัศ็อฏ หน้าที+ 46 , มจัมอูลุฟะตาวา เล่ม 5 หน้าที+ 48 , อิจ
มาอลุPชุ อลั-อิสลามมียะฮฺ หน้า 139 ,อลัอลุว์ู ของอซัซะฮะบีย์ 
หน้า 101-102 ,อลัอลุว์ูของอิบนิกดุามะฮฺ หน้า 116 , ชรัห์ อลั-
อะกีดะฮฺ อฏัเฏาะหาวียะฮฺ ของ อิบนอุบลิอิซ หน้าที+ 301)  
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 سبحانه  ا�  إن  :   قال   تعبده  الي  إلهك  أين  : سأله  الت  للمرأة  وقال. �	
 َوُهوَ ﴿  :   تعا]  ا�  قول  أرأيت  :   رجل  ل  فقال  الرض  دون  السماء  ف  وتعا]

ۡينَ   َمَعُكمۡ 
َ
 إن  للرجل  تكتب  كما  هو  :   قال  ]   K:  اJديد[   ﴾   ُكنُتمۚۡ   َما  أ

 )  ���والصفات ص السماء( .عنه غئب وأنت معك

13. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวแก่สัตรี
นางหนึ�งที�ถามท่านว่า: “พระเจ้าของท่านผู้ที�ท่านบูชาอยู่
ไหน?” ท่านตอบว่า: “แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺทรงอยู่เหนือ
ชั /นฟ้ามิใช่บนแผ่นดิน” ก็มีชายคนหนึ�งพูดขึ /น : “ท่านไม่
เห็นดํารัสของอัลลอฮฺที� ว่า: ((และพระองค์ทรงอยู่กับพวก
เจ้าไม่ว่าพวกเจ้าจอยู่ที�ไหนก็ตาม)) กระนั/นหรือ?” ท่านจึง
ตอบว่า: “มันก็เหมือนกับที� ท่านเขียนถึงคนๆหนึ� งว่า 
แท้จริงฉันอยู่กับเจ้า ในขณะที� ท่านไม่ได้อยู่ต่อหน้าผู้
นั/น” (หนงัสือ อลั-อสัมาอ์ วศั-ศฟิาต หน้าที+ 429) 
 

 )  ��البسط ص الفقه(  .خلقه كأيدي ليست  أيديهم فوق ا� يد : وقال.�	

14.อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: “พระ
หัตถ์ของอัลลอฮฺ อยู่เหนือมือของพวกเขา และพระหัตถ์
ของพระองค์ไม่เหมือนกับบรรดามือของสิ�งถูกสร้างของ
พระองค์” (หนงัสือ อลั-ฟิกฮฺ อลั-อบัศอ็ฏ หน้าที+ 56)  
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  )  	��الكب ص الفقه ( .الزل ف صفة وال£م بكeمه ومتكما :وقال.�	

15.อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: “และ
พระองค์เป็นผู้ดาํรัสด้วยดาํรัสของพระองค์ และการดาํรัส
นั/น เป็นคุณลักษณะแต่ดั /งเดิม” (หนงัสือ อลั-ฟิกฮฺ อลั-อกับรั 
หน้าที+ 301) 
 

 ) ���ص الكب الفقه (.  ك£منا X  ويتكم : وقال .�	 

16. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: 
“และพระองค์ทรงดํารัสที� ไม่เหมือนกับการพูดของพวก
เรา” (หนงัสือ อลั-ฟิกฮฺ อลั-อกับรั หน้าที+ 302) 
 

 :  تعا]  ا�  قال  كما  تعا]  ا�  ¾م  السeم  عليه  موس  وسمع  : وقال. �	 
ُ  َوَك�مَ ﴿   ) ���الكب ص الفقه( ]  CK=:  النساء[ ﴾ Á تَۡكلِيٗما ُموَسٰ  ٱ��

17. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: 
“และมูซา อะลัยฮิสลาม ได้ยินคําดํารัสของอัลลอฮฺ ดังที�
พระองค์ได้ดํารัสว่า: ((และอัลลอฮฺได้ทรงดํารัสกับมุซา
จริงๆ))” (สเูราะฮฺ อนั-นิสาอ์ อายะฮฺที+ 164) (หนงัสือ อลั-ฟิกฮฺ 
อลั-อกับรั หน้าที+ 302) 
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  مفوظ  القلوب  وف   مكتوب  المصاحف  ف  ا�  ¾م  والقرآن  :   وقال. �	
 الكب  الفقه( .  أنزل  وسلم  عليه  ا�  صل  الب  و=   مقروء  اللسن  و=

  ) 	��ص

18. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: 
“และอัลกุรอ่านคือดํารัสของพระองค์อัลลอฮฺ ทั /งที� ถูก
บันทึกไว้ในคําภีร์ ถูกจดจําไว้ในจิตใจ ถูกอ่านบนปลาย
ลิ /น และถูกประทานแก่ท่านนะบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮวิะสัลลัม” (หนงัสือ อลั-ฟิกฮฺ อลั-อกับรั หน้าที+ 301) 
 

  ) 	��الكب ص الفقه( .ملوق غي والقرآن : وقال .�	

19. อิหม่ามอะบูหะนีฟะฮฺ  เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า: 
“และอัลกุรอ่านไม่ใช่มัคลูก” (หนงัสือ อลั-ฟิกฮฺ อัล-อกับรั 
หน้าที+ 301) 
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อะกีดะฮฺอิหม่ามมาลิก บิน อะนัส เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ ใน
ประเด็นพระนามและคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺตะ
อาลา   
 

 والوري  مالكً   سألت  : قال  مسلم  بن  الولد  عن  الارقطن  وأخرج . 	
كما   أمروها  فقالوا  الصفات  ف  الخبار  عن  سعد  بن  والليث  والوزاع

 واليهق  �	�ص  الشيعة  ف  والجري  ��ص  الصفات  ف  الارقطن  أخرجه(      . جاءت
  )��	��المهيد ف الب عبد وابن �		ص اXعتقاد ف

1. รายงานจากอิหม่ามอัด-ดาเราะกุฏนีย์ จากท่านวะลีด บิน 
มุสลิม กล่าวว่า: “ฉันได้ถามอิหม่ามมาลิก ท่านอัษเษารีย์ 
ท่านเอาซาอีย์ และท่านลัยษฺ บิน ซะอฺด์ ถึงหะดีษเกี�ยวกับ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ พวกเขาได้กล่าวว่า: “จงผ่านมันไป 
ดังที�มีระบุไว้” (รายงานโดย อดั-ดาเราะ กุฏนีย์ ในหนงัสือ อศั-
ศิฟาต หน้าที+ 75 ท่านอาPุรีย์ในหนังสือ อัช-ชะรีอะฮฺ หน้า 314 
ท่านบยัฮะกีย์ ในหนังสือ อัล-อิอฺติกอด หน้า 118 และท่านอิบน ุ
อบัดลิบรั ในหนงัสือ อตั-ตมัฮีด เลม่ 7 หน้าที+ 149)  
 

 يقول  نعم  :  فقال  القيامة  يوم  ا�  أيُرى  الكم  ُسئل  : الب  عبد  ابن  وقال . �
ةٌ   َيۡوَمئِذٖ   ُوُجوهٞ   ﴿ : وجل  عز  ا� : القيامة[   ﴾  Í  َناِظَرةٞ   َرّبَِها  ِإَ]ٰ   Ë  ن�اِضَ
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PQـPP   [آخرين  لقوم  وقال :  ﴿   ٓ ُهمۡ   َ¾� ّبِِهمۡ   َعن  إِن�  ﴾  Ï  ل�َمۡحُجوُبونَ   يَۡوَمئِذٖ   ر�

]SطففUا :=V  [)النتقاء ص��(  

2. ท่านอินนุ อับดิลบัรกล่าวว่า: ท่านอิหม่ามมาลิก เราะ
หมิะฮุ้ลลอฮ ฺถูกถามว่า: “พระองค์อัลลอฮฺจะทรงถูกเห็นใน
วันกิยามะฮหฺรือไม่?” ท่านตอบว่า: “ใช่ พระองค์อัลลอฮฺได้
ทรงดํารัสว่า: ((ในวันนั/นหลาย ๆ ใบหน้าจะเบิกบาน จ้อง
มองไปยังพระเจ้าของพวกเขา)) (สูเราะฮฺอัล-กิยามะฮฺ อา
ยะฮฺที+ 22) และพระองค์จะดํารัสแก่กลุ่มอื�นว่า: ((มิใช่
เช่นนั/น แท้จริงพวกเขาในวันนั/นจะถูกกั /นจากพระเจ้าของ
พวกเขา)) (สเูราะฮฺ อลั-มุฏ็อฟฟิฟีน อายะฮฺที+ 15)” (หนงัสือ 
อตั-ตมัฮีด เลม่ 2 หน้าที+ 42)  

 
 :قاX   شهبوأ  نافع  ابن  عن   المدارك  ترتيب  ف  عياض  القاض  وأورد . �

ةٌ   يَۡوَمئِذٖ   ُوُجوهٞ   ﴿  : ا�  عبد  أبا  يا  الخر  =  يزيد  وأحدهم  َرّبَِها  إَِ]ٰ   Ë  ن�اِضَ
 قوًما  فإن  : ل  فقلت  هاتي  بأعينهم  نعم  : قال ا�  إ]  ينظرون  ﴾  Í  نَاِظَرةٞ 

 بل  كذبوا  : قال  الواب  إ]  منتظرة  بمعن  ناظرة  إن  ا�  إ]  ينظر  X  يقولون
ِرِنٓ   ﴿  : السeم  عليه  موس  قول  سمعت  أما  ا�  إ]  ينظر

َ
نُظرۡ   أ

َ
َلَۡك   أ  ﴾   Óۚإِ

 ﴾  تََرÔِٰن   َلن  َقاَل   ﴿  : ا�  فقال  ماXً   ربه  سأل  موس  أفتى]   KP=:  االعراف[ 

 فإذا  يفن  بما  يبق  ما  ينظر  وX  فناء  دار  لنها  النيا  ف  أي ] KP=:  االعراف[ 
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ٓ   ﴿  : ا�  وقال  يبق  ما  إ]  يبق  بما  نظروا  القاء  دار  إ]  صاروا ُهمۡ   َ¾�  َعن  إِن�
ّبِِهمۡ  �َمۡحُجوُبونَ  يَۡوَمئِذٖ  ر�  )���� المدارك ترتيب( ]  V=: اUطففÏ ﴾ ]S ل

3. ท่านอัล-กอฎีย์ อิยาฎ ได้ระบุในหนังสือ ตัรตีบ อัล-
มะดาริก รายงานจาก อิบนินาฟิอฺ และ อัชฮับ ทั /งสอง
กล่าวว่า : “โอ้อะบา อับดิลลาฮฺ (อิหม่ามมาลิก)” ((ในวัน
นั/นหลาย ๆ ใบหน้าจะเบิกบาน จ้องมองไปยังพระเจ้าของ
พวกเขา)) (สูเราะฮฺอลั-กิยามะฮฺ อายะฮฺที+ 22) “พวกเขาจะ
มองไปยังอัลลอฮฺหรือ?” ท่านตอบว่า: “ใช่ ด้วยกับสองตา
ของพวกเขา” ฉันกล่าวว่า: “มีกลุ่มคนอ้างว่า: จะไม่ถูกมอง
ไปยังอัลลอฮฺ แท้จริงคําว่า นาซิเราะฮฺ (มอง) หมายถึง รอ
คอยการตอบแทน”  ท่านตอบว่า: “พวกเขาโกหก ทว่า จะ
มองไปยังอัลลอฮฺ ท่านไม่ได้ยินคํากล่าวของมูซา อะลัยฮิ
สลามดอกหรือ? ที� ว่า: ((โอ้พระเจ้าของฉัน ได้โปรด
ปรากฏตัวเพื�อข้าพระเจ้าได้มองไปยังพระองค์)) (สูเราะฮฺ 
อลั-อะอฺรอฟ อายะฮฺที+ 143) ท่านคิดว่ามูซาขอจากพระเจ้า
ในสิ�งที�เป็นไม่ได้กระนั/นหรือ? พระองค์อัลลอฮฺจึงได้ดาํรัส
กลับว่า: ((เจ้าไม่มีทางเห็นข้าหรอก)) (สูเราะฮฺ อลั-อะอฺรอฟ 
อายะฮฺที+ 143) หมายถึง ไม่มีทางเห็นในดุนยานี / เพราะมัน
คือโลกที�จะต้องสูญสลาย เพราะสิ�งนิรันดร์จะไม่ถูกมอง
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ด้วยกับสิ�งที�ต้องสูญสลาย และเมื�อพวกเขาได้เข้าไปอยู่ใน
โลกที�นิรันดร์แล้วไซร้ พวกเขาก็จะมองไปยังสิ�งที�นิรันดร์ 
(อัลลอฮ)ฺ ด้วยกับสิ�งที�นิรันดร์เช่นกัน และพระองค์อัลลอฮฺ
ได้ดํารัสว่า: ((มิใช่เช่นนั/น แท้จริงพวกเขาในวันนั/นจะถูก
ปิดกั /นจากพระเจ้าของพวกเขา)) (สูเราะฮฺ อัล-มุฏ็อฟฟิฟีน 
อายะฮฺที+ 15)” (หนงัสือตรัตีบ อลั-มะดาริก เลม่ 2 หน้าที+ 42) 
 

 أنس  بن  مالك  عند  كنا  :   قال  ا�  عبد  بن  جعفر  عن  نعيم  أبو  أخرج. � 
 ﴾  Ö  ٱۡسَتَوىٰ   ٱۡلَعۡرِش   َ=َ   ٱلر�ۡحَمٰنُ   ﴿    ا�  عبد  أبا  يا  :   فقال  رجل  فجاءه

 منه  واXستواء  ،   معقول  يغ  منه  الكيف  :   وقال    استوى  كيف]   V:  طه[ 
 بدعة  صاحب  وأظنك  بدعة عنه  والسؤال  واجب  به  واليمان  ،   مهول غي
 عقيدة  ف  الصابون  أيًضا  وأخرجه    ���−����  �ص الولاء حلية(  . فأخرج  به  وأمر

 عبد  وابن  مالك  عن  ا�  عبد  بن  جعفر  طريق  من  �	  −�	ص  الديث  أصحاب  السلف
 السماء  ف  واليهق  مالك  عن  نافع  بن  ا�  عبد  ريقط  من  	�	� �المهيد   ف  الب

 فتح  ف  حجر  بن  الافظ  قال  مالك  عن  وهب  بن  ا�  عبد  طريق  من  ���ص  والصفات 
 )��	ص العلو ف الهب وصححه جيد إسناده  ���−�����	الاري 

4. ท่านอะบูนะอีม ได้รายงาน จาก ญะอฺฟัร บิน อับดิล
ลาฮฺ กล่าวว่า : “ขณะที�พวกเราได้อยู่พร้อมกับ ท่าน
อิหม่ามมาลิก บิน อะนัส เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ ได้มีชายคน
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หนึ�งมาและถามท่านอิหม่ามมาลิกว่า: “โอ้ท่านอะบาอับดิล
ลาฮฺ ((ผู้ทรงกรุณาปรานีนั/น ประทับอยู่เหนือ อะรัช)) (ซู
เราะฮฺ ตอฮา อายะฮฺที+ 5) แล้วพระองค์ ประทับอย่างไรกัน?” 
ท่านกล่าวตอบว่า : “วิ ธีการประทับของพระองค์ไม่
สามารถจินตนาการได้ และการประทับเป็นที� รู้จัก การ
ศรัทธาต่อมันเป็นเรื� องจําเป็น และการถามถึงมัน เป็น
บิดอะฮ ฺและฉันคิดว่า ท่านเป็นพวกบิดอะห์” แล้วท่านก็สั� ง
ให้นําตัวเขาออกไป” (หนงัสือ หิลยะฮฺ อลัเอาลิยาอ์ เล่ม 6 
หน้าที+ 325-326 รายงานโดยท่านอศั-ศอบนีูย์เช่นกนัในหนงัสือ 
อะกีดะฮฺ อัส-สะลัฟ อัศหาบุลหะดีษ หน้าที+ 17-18 โดยสาย
รายงานจาก ท่าน ญะอฺฟัร บิน อับดิลลาฮฺ จากอิหม่ามมาลิก 
และท่านอิบนิ อับดิลบัรรายงานในหนังสือ อัต-ตัมฮีด เล่ม7 
หน้าที+ 151 โดยสายรายงานจากท่านอบัดิลลาฮฺ บิน นาฟิอฺ จาก
อิหมา่มมาลิก และท่านบยัฮะกีย์ระบใุนหนงัสือ อลั-อสัมาอ์ วศั-
ศิฟาต หน้าที+ 408 โดยสายรายงานท่าน อบัดิลลาฮฺ บิน วะฮฺบฺ 
จากอิหมา่มมาลิก และ ท่านอิบนหุะญัร กล่าวในหนงัสือ ฟัตฮลุ
บารีย์ เล่ม 13 หน้าที+ 406-407 ว่า สายรายงานดี และอซั-ซะฮะ
บีย์กลา่วในหนงัสือ อลั-อลุว์ู หน้า 103 วา่ รายงานถกูต้อง)  
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 يقول  أنس  بن  مالك  كن  : قال نافع بن ا� عبد عن الب عبد ابن وأخرج.�
  )��ص النتقاء( .يتوب حت ضًباويحبس يوجع ملوق القرآن قال من

5. ท่านอิบนุอับดิลบัร รายงานจากท่าน อับดิลลาฮฺ บิน 
นาฟิอฺ ท่านกล่าวว่า: “อิหม่ามมาลิกเคยกล่าวว่า: “ผู้ใดพูด
ว่า กุรอ่านเป็นมัคลูก จําเป็นที�จะต้องทําโทษด้วยการโบย 
และกักขัง จนกว่าจะกลับตัว(เตาบัต)” (หนังสือ อัล-อินติ
กออ์ หน้าที+ 35) 
 

 السماء  ف  ا�  : مالك  قال  : قال  نافع  بن  ا�  عبد  عن  داود  أبو  وأخرج. �
  )���ص أحد المام مسائل ف داود أبو رواه( .مكن ك ف وعلمه

6.ท่านอะบูดาวูดรายงานจากท่านอับดิลลาฮฺ บิน นาฟิอฺ 
กล่าวว่า: อิหม่ามมาลิก กล่าวว่า : “พระองค์อัลลอฮฺทรง
อยู่เหนือชั /นฟ้าและความรู้ของพระองค์อยู่ครอบคลุมทุก
หนแห่ง” (รายงานโดยอะบูดาวูด ในหนงัสือ มะสาอิล อิหม่าม 
อะหฺมดั หน้าที+ 263) 
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อะกีดะฮอิฺหม่าม มุฮัมมัด บิน อิดรีส อัช-ชาฟิอีย์ ในประเด็น
พระนาม และคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮตฺะอาลา  

  
 السنة ف القول :قال أنه الشافع عن اليوش اجتماع ف القيم ابن وأورد. 	

 وأخذت  رأيتهم  الين  الديث  أهل  عليها  أصحابنا  ورأيت  عليها  أنا  الت
 وأن  ا�  إX  إل  X  أن  ادةبشه  القرار  وغيهما  ومالك  سفيان  مثل  عنهم
 كيف  خلقه  من  يقرب  سمائه  ف  عرشه  =  تعا]  ا�  وأن  ا�  رسول  ممًدا

 السeمية  اليوش  اجتماع(   . شاء  كيف  النيا  سماء  إ]  ينل تعا] ا� وأن شاء
 للهب  والعلو  ��	−	�	� �الفتاوى  مموع  وانظر  ��	ص  العلو  صفة  إثبات  ��	ص
  )��	ص

1. ท่านอิบนุลก็อยยิม รายงานในหนังสือ อิจญ์ติมาอฺ อัล-
Bุยูช อัล-อิสลามมียะฮฺ จากอิหม่าม อัช-ชาฟิอีย์ เราะ
หิมะฮุ้ลลอฮฺ ท่านกล่าวว่า: “คํากล่าวในสุนนะฮฺที� ฉันดํารง
อยู่ และจากสหายของเราที�ดาํรงอยู่ จากบรรดาชาวหะดีษ
ที�ฉันได้เห็นพวกเขาและรับความรู้จากพวกเขา อาทิ ท่าน
สุฟยาน มาลิก และท่านอื�นๆ คือยอมรับด้วยชะฮาดะฮฺ ว่า 
ไม่มีพระเจ้าอื�นใดที�สมควรกราบไหว้ เว้นแต่อัลลอฮฺ และ
มุฮัมมัดนั/นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ และแท้จริงอัลลอฮฺ
นั /นทรงอยู่เหนืออะรัช บนชั/นฟ้า พระองค์จะทรงใกล้ชิด
บ่าวของพระองค์ด้วยวิ ธีการที�พระองค์ทรงประสงค์ 
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และอัลลอฮจฺะทรงลงสู่ฟากฟ้าดุนยาด้วยวิธีการที�พระองค์
ทรงประสงค์” (หนงัสือ อิจญ์ตมิาอฺ อลั-Pยุชู อลั-อิสลามมียะฮฺ 
หน้าที+ 165 หนงัสือ อิษบาต ศิฟะฮฺ อลั-อลุว์ู หน้าที+ 124 หนงัสือ 
มจัมูอฺ อลั-ฟัตวา เล่ม 4 หน้าที+ 181-183 และหนงัสือ อลัอลุูว์ 
ของ อซั-ซะฮะบีย์ หน้าที+ 120) 
 

 الشافع  سمعت : قال    ال=  عبد  بن  يونس  عن  الب  عبد  ابن  وأخرج. �
 الشء  غي  الشء  أو  المسم  غي  اXسم  يقول  الرجل  سمعت  إذا  : يقول 
  )��النتقاء ص( .بالزندقة عليه فاشهد

2. ท่านอิบนุ  อับดิล บัร รายงานจากท่านยูนุส  บิน 
อับดิลอะอฺลา กล่าวว่า: “ฉันได้ยิน อัช-ชาฟิอีย์กล่าวว่า: 
“เมื�อท่านได้ยนิบุคคลใดกล่าวว่า: “นามนั/นไม่ใช่ตัวตนของ
ผู้ที�ถูกขนานนาม หรือสิ�งหนึ�งไม่ใช่ตัวตนของอีกสิ�งหนึ�ง” ก็
จงตราหน้าเขาว่าเป็นพวก ซินดีก (นอกลู่)” (หนงัสือ อลั-อิน
ตกิออ์ หน้าที+ 89) 
 

 به  وصف  كما  هو  الي  ...   �  والمد:  : الرسالة  كتابه  ف  الشافع  وقال.  �
  )�ص الرسالة( .خلقه به يصفه ما وفوق نفسه
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3. ท่านอิหม่าม อัช-ชาฟิอีย์ เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวไว้ใน
หนังสืออัร-ริสาละฮฺ ของท่านว่า: “มวลการสรรเสริญเป็น
สิทธิของพระองค์อัลลอฮฺ.... พระผู้ซึ�งมีคุณลักษณะดังที�
พระอง ค์ ไ ด้บรรยายไ ว้ กับตั วพระอง ค์ เอง  และ มี
คุณลักษณะเหนือการบรรยายของมนุษย์”  (หนงัสือ อรั-ริ
สาละฮฺ หน้าที+ 7-8 ) 
 

 الت  الصفات  هذه  نثبت«   : قال  أنه  الشافع  عن  السي  ف  الهب  وأورد. �
 نفسه  عن  نف  كما  عنه  التشبيه  وننف  السنة  بها  ووردت  القرآن  بها  جاء
ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  ﴿ :فقال ءٞ   ) 	����� السي(  .] ==: الشورى[ ﴾  َشۡ

4. ท่านอัซ-ซะฮะบีย์ระบุในหนังสือ สิยัรอะลาม อันนุบะ
ลาอ์ จากอิหม่ามอัช-ชาฟิอีย์ ท่านกล่าวว่า: “พวกเรายืนยัน
คุณลักษณะต่างๆเหล่านี /ของอัลลอฮฺ ซึ�งเป็นคุณลักษณะที�
ปรากฏในอัล-กุรอ่าน และอัส-สุนนะฮ ฺและพวกเราปฏิเสธ
การเปรียบเทียบพระองค์อัลลอฮฺกับสิ� งอื� น ดังเช่นที�
พระองค์ได้ปฏิเสธด้วยตัวของพระองค์เอง พระองค์ได้
ดาํรัสว่า: ((และไม่มีสิ�งใดเสมอเหมือนพระองค์))” (สเูราะฮฺ 
อชั-ชรูอ อายะฮฺที+ 11)” (หนงัสือ สิยรั อะลาม อนันบุะลาอ์ เล่ม 
20 หน้าที+ 341 )  
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 يقول  افعالش  سمعت«   : قال  سليمان  بن  الربيع  عن  الب عبد ابن وأخرج.�
ٓ   ﴿  وجل  عز  ا�  قول  ف ُهمۡ   َ¾� ن� ّبِِهمۡ   َعن  ِإ  ﴾  Ï  ل�َمۡحُجوُبونَ   َيۡوَمئِذٖ   ر�

 ]SطففUا  :=V [  إله  ينظرون  غيمجوبي  قوًما  ثم  أن  بذلك  أعلمنا  X 
  )��ص النتقاء(  .رؤيته ف يضامون

5. ท่านอิบนุอับดิลบัร รายงานจากท่าน อัร-รอบีอฺ บิน สุลัย
มาน กล่าวว่า: “ฉันได้ยนิ อัช-ชาฟิอีย์อธิบาย ดาํรัสของอัลลอ
ฮฺที� ว่า: ((มิใช่เช่นนั/น แท้จริงพวกเขาในวันนั/นจะถูกปิดกั /น
จากการมองเห็นพระเจ้าของพวกเขา)) (สูเราะฮฺ อัล-มุฏ็อฟฟิ
ฟีน อายะฮฺที+ 15) อายะฮฺนี /ได้แจ้งให้เราทราบว่า ณ ตอนนั/น 
จะมีกลุ่มชนที�จะไม่ถูกปิดกั /น (จากการมองเหน็อัลลอฮ)ฺ พวก
เขาจะมองเหน็พระองค์ โดยปราศจากการบดบัง” (หนงัสือ อลั-
อินตกิออ์ หน้าที+ 79)  
 

 بن  إبراهيم  الشافع  عند  ذكر  : قال  الارودي  عن  الب  عبد  ابن  وأخرج. �
 ا�  إX  إل  X  قول  وف  شء  ك  ف  ل  مالف  أنا  : فقال   علية  ابن  إسماعيل

 السeم  عليه  موس  ّكم  الي  ا�  إX  إل  X  : أقول  ايقول أن  كما  أقول  لست
 أسمعه  ¾ًما  خلق  الي  ا� إX إل X يقول وذلك حجاب وراء من تكليًما

 الشافع  مناقب  عن  الافظ  ذكرها  والقصة    ��ص  النتقاء(   . حجاب  وراء من موس
  )���	اللسان  للبيهق 



 

31 

6. ท่านอิบนุอับดลิบัร รายงานจากท่าน อัล-ญารูดีย์ กล่าว
ว่า: “อิบรอฮีม บิน อิสมาอีล บิน อุลัยยะฮฺ  (หนึ�งในบรรดา
ผู้ที�กล่าวว่า อัล-กุรอ่านเป็นมัคลูก) ถูกกล่าวขึ /นต่อหน้า 
อิหม่าม อัช-ชาฟิอีย์ เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ ท่านจึงกล่าวว่า: 
“ฉันมีมีทัศนะที� ขัดแย้งกับเขาในทุกๆประเด็นและใน
ประเด็น: “ไม่มีพระเจ้าอื�นใดที� คู่ควรแก่การกราบไหว้เว้น
แต่อัลลอฮฺ" และฉันจะไม่กล่าวอย่างที�เขากล่าว ฉันกล่าว
ว่า: “ไม่มีพระเจ้าอื� นใดที� คู่ควรแก่การกราบไหว้เว้น
แต่อัลลอฮฺ ผู้ ซึ� งได้ดํารัสกับมูสา อะลัยฮิสลาม อย่าง
แท้จริง จากเบื /องหลังม่าน แต่เขาคนนั/น (อิบรอฮีม บิน 
อิสมาอีล)ได้กล่าวว่า: “ไม่มีพระเจ้าอื�นใดที� คู่ควรแก่การ
กราบไหว้เว้นแต่อัลลอฮฺ ผู้ซึ�งทรงสร้างคําดาํรัสขึ /นและทํา
ให้มูซา อะลัยฮิสสลามได้ยินจากเบื /องหลังม่าน” (หนงัสือ 
อัล-อินติกออ์ หน้าที+ 79 และอัลหาฟิซอิบนุหะญัรได้อ้างอิง
เรื+องราวดงักล่าวจากหนงัสือ มะนากิบ อชั-ชาฟิอีย์ ของท่านบยั
หะกีย์ ในหนงัสือ ลิสาน อลัมีซาน เลม่ 1 หน้าที+ 35)  
 

 القرآن  قال  من    : الشافع  قال  سليمان   بن  الربيع  عن  الeلكئ  وأخرج. �
  ) ����	والماعة  السنة أهل اعتقاد أصول شح( . كفر فهو ملوق
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7. ท่านอัล-ลาละกาอีย์รายงานจากท่าน อัร-รอบีอฺ บิน สุ
ลัยมาน ท่านอินหม่าม อัช-ชาฟิอีย์ เราะหิมะฮุ้ลลอฮ ฺ
กล่าวว่า: “ผู้ใดที�อ้างว่าอัล-กุรอ่าน เป็นมัคลูก แน่นอนเขา
เป็นผู้ปฏิเสธ” (หนงัสือ ชรัห์ อุสลูอิอฺติกอด อะลิสสุนนะฮฺ วลั-
ญะมาอะฮฺ เลม่1 หน้า 252) 
 

 أخبن  للشافع  رجل  قال    : قال  الزبيي  ممد  أب  عن  اليهق  وأخرج. �
 :الشافع  قال  فمخلوق   : قال  . X  اللهم  : الشافع  قال  هو   خالق  القرآن  عن

 أنه  =  اللل  فما  : قال  . نعم  اللهم  : الشافع  قال  ملوق  فغي :قال .X اللهم
 .نعم  : قال  ا�   ¾م  القرآن  بأن  تُقر  : وقال  رأسه  الشافع  فرفع  ملوق   غي
َن  âنْ ﴿  : ذكره  تعا]  ا�  قال  الكمة  هذه  ف  سبقت  : الشافع  قال َحٌد ّمِ

َ
أ

ِجْرهُ َحت� يَْسَمَع َ¾ََم اّ�ِ 
َ
ُ   َوَك�مَ  ﴿ ]   C:  الوبة[   ﴾  الُْمْشِكَِي اْسَتَجاَرَك فَأ  ٱ��

 وكن  كن  ا�  بأن فتقر  : الشافع  قال. ]   CK=:    النساء[ ﴾ Á تَۡكلِيٗما ُموَسٰ 
 .¾مه  وكن  ا�  كن  بل  : الرجل  فقال  ¾مه   يكن  ولم  ا�  كن  أو  ¾مه 

 إذا  القول  من  بعظيم  لأتون  إنكم  كوفيون  يا  : وقال  الشافع  فتبسم  : قال
 إن  : ال£م  لكم  أين  فمن  ¾مه  وكن  القبل  قبل  كن  ا�  بأن  تقرون  كنتم

 الرجل  فسكت  : قال  ا�   دون  أو  ا�   غي  أو  ا�   سوى  أو  ا�   ال£م
  ) ��������	الشافع ص مناقب( .وخرج
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8. ท่านบัยฮะกีย์รายงานจาก ท่านอะบี มุฮัมมัด อัซ-ซุบัย
ดีย์ กล่าวว่า: “ชายคนหนึ�งได้กล่าวแก่อิหม่าม อัช-ชาฟิอีย์
เราะหมิะฮุ้ลลอฮ ฺว่า: “โปรดบอกฉันด้วยเถิดว่าอัล-กุรอ่าน
คือผู้สร้างหรือ? ท่านอัช-ชาฟิอีย์ตอบว่า: “โอ้อัลลอฮ ฺ
ไม่ใช่” ชายคนนั/นถามต่ออีกว่า: “ถ้าอย่างนั/นก็เป็นสิ�งที�ถูก
สร้าง?” ท่านอัช-ชาฟิอีย์ตอบว่า : “โอ้อัลลอฮฺ ไม่ใช่" แล้ว
ชายคนนั/นก็ถามอีกว่า: “ถ้าอย่างนั/นก็ไม่ใช่สิ�งที�ถูกสร้าง?” 
ท่านอัช-ชาฟิอีย์ตอบว่า :"โอ้อัลลอฮฺ ใช่” ชายคนนั/นก็ถาม
ว่า: “แล้วอะไรคือหลักฐานที�บ่งบอกว่าอัล-กุรอ่าน ไม่ใช่สิ�ง
ที�ถูกสร้าง?” ท่านอัช-ชาฟิอีย์ เราะหมิะฮุ้ลลอฮฺ เงยหน้าขึ /น
และกล่าวว่า: “ท่านยอมรับว่าอัล-กุรอ่านเป็นดํา รัส
ของอัลลอฮฺใช่ไหม?” เขาตอบว่า: “ใช่” ท่านอัช-ชาฟิอีย์ 
กล่าวว่า: “คําๆนี /มีปรากฏมาแล้วในดํารัสของพระองค์
อัลลอฮทีฺ�ว่า: ((และหากว่ามีคนใดในหมู่มุชริกได้ขอให้เจ้า
คุ้มครอง ก็จงคุ้มครองเขาเถิด จนกว่าเขาจะได้ยินดํารัส 
ของอัลลอฮ)ฺ) (สเูราะฮฺอตั-เตาบะฮฺ อายะฮฺที+6) และดาํรัสที�ว่า 

((และอัลลอฮฺทรงดาํรัสกับมูซาจริง)) (สเูราะฮฺ อนันิสาอ์ อา
ยะฮฺที+164) ท่านอัช-ชาฟิอีย์กล่าวว่า: “ดังนั/นคุณยอมรับใช่
ไหมว่าอัลลอฮฺทรงมีและพร้อมกับดํารัสของพระองค์? 
หรือพระองค์ทรงมีและก่อนที�จะมีดํารัสของพระองค์?” 
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ชายคนนั/นพูดว่า: “หามิได้ อัลลอฮฺทรงมีพร้อมกับดํารัส
ของพระองค์” ท่านอัช-ชาฟิอีย์อมยิ /มและกล่าวว่า: “โอ้ 
ชาวกูฟะฮฺทั /งหลาย พวกท่านนําคํากล่าวที�อันตรายยิ�งมา
หาฉัน ในเมื�อพวกท่านยอมรับว่า: “พระองค์อัลลอฮฺนั /น
ทรงมีก่อนสิ�งอื�นใดและการดํารัสก็มีมาพร้อมพระองค์ 
แล้วพวกท่านนําคํากล่าวเหล่านี /มาจากไหนว่า: คําดํารัส
คืออัลลอฮฺ หรืออื�นจากอัลลอฮฺ หรือมิใช่อัลลอฮฺ หรือตํ�า
ต้อยกว่าอัลลอฮฺ” ชายคนนั/นนิ� งเงียบแล้วเดินออกไป” 
(หนงัสือ มะนากิบ อชั-ชาฟิอีย์ เลม่1หน้าที+ 407-408) 
 

 ما  العشاري  طالب  أب  رواية  من    للشافع  المنسوب  اXعتقاد  جزء  وف. �
  :فقال  به   يؤمن  أن  ينبغ  وما  وجل  عز  ا�  صفات  عن  ُسئل وقد :قال نّصه

 ا�ُ   َصل�   نبيه  بها  وأخب  كتابه  بها  جاء  وصفات  أسماء  وتعا]  تبارك  �
 إن  الجة  ليه  قامت  وجل  عز  ا�  خلق  من  أحًدا يسع X أمته  َوَسل�مَ  َعلَيْهِ 

 روى  فيما      َوَسل�مَ   َعلَيْهِ   ا�ُ   َصل�    الب  قول    عنده  وصحيح  به  نزل  القرآن
  با�  كفر  فهو  عليه  الجة  ثبوت  بعد  ذلك  خالف  فإن    خeفه  العدل  عنه
 لن  بالهل  فمعذور  الب  جهة  من  عليه  الجة  ثبوت  قبل  فأما  وجل   عز

   .والفكر   بالراية وX بالعقل يدرك X ذلك علم
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 بَلْ   ﴿    : وجل  عزّ   بقول  يدين ل وأن سميع أنه وجل عز ا� إخبار ذلك ونو
ماَواُت ﴿  : وجل  عز  بقول  يميًنا  ل  وأن ]  CK: دة اUائ[ ﴾  َمبُْسوَطَتانِ  يََداهُ   َوالس�

اٌت  ءٍ   ُكè   ﴿  : وجل  عز  بقول  وجًها  ل  وإن]   CC:  الزمر[   ﴾  بَِيِمينِهِ   َمْطوِي�  َشْ
eَلِ   ُذو  َرّبَِك   َوْجهُ   َوَيبَْق  ﴿  وقول  ]   ]]:  القصص[   ﴾  َوْجَههُ   إ�Xِ   َهالٌِك   اْلَ

ْكَرامِ   :َوَسل�مَ   َعلَيْهِ   ا�ُ   َصل�    بقول  قدًما  ل  وأن]   <P:  الر*ن[   ﴾  ê  َواْلِ
 لَيْهِ عَ   ا�ُ   َصل�   لقول  )) جهنم  يعن    قدمه  فيها  وجل  عز  الرب  يضع  حت(( 

 وهو  وجل  عز  ا�  لق    : أنه  وجل  عز  ا�  سبيل  ف  قتل  للي    :   َوَسل�مَ 
 ا�ُ   َصل�   ا�  رسول  بب  النيا  السماء  إ]  للة  ك  يهبط  وأنه    إله  يضحك

 إذ   َوَسل�مَ   َعلَيْهِ   ا�ُ   َصل�    الب  لقول  بأعور  ليس  وأنه  بذلك      َوَسل�مَ   َعلَيْهِ 
 يرون  المؤمني  وإن.   بأعور  ليس  ربكم  وإن  أعور  إنه    : فقال  الجال  ذكر

 ل  وإن  الدر  للة  القمر  يرون  كما  بأبصارهم  القيامة  يوم  وجل  عز ربهم
 من  أصبعي  بي  هو  إX  قلب  من  ما    : َوَسل�مَ   َعلَيْهِ   ا�ُ   َصل�    بقول  أصبًعا
   .وجل عز الرحن أصابع

 رسول  بها  ووصفه  نفسه  هاب  وجل  عز  ا�  وصف  الت  المعان  هذه      وإن

 يكفر  وX    والراية  بالفكر  ذلك      حقه      يدرك  X      َوَسل�مَ   َعلَيْهِ   ا�ُ   َصل� 
 ف  يقوم  خًبا  بذلك  الوارد  كن      وإن  إله  الب  انتهاء  بعد  إX  أحد  بهلها
 بقيقته  سامعه  =    الينونة  وجبت    السماع  ف  المشاهدة مقام  الفهم

لشهادة   َوَسل�مَ   َعلَيْهِ   ا�ُ   َصل�    ا�  رسول  من  وسمع  عين  ماك  عليه  وا
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 تعا]  نفسه  عن  ذلك  نف  كما  التشبيه     وننف الصفات هذه   نثبت ولكن
ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  ﴿ :فقال ذكره ءٞ    �.اXعتقاد آخر  ....]==: الشورى[ ﴾  َشۡ

 ف  القيم  وابن      ٣٨٢/ Nات صالطبق ف يعل أب وابن  ٦٥٦/îالميان ص ف الهب قال(
 ) ٧٩/ðالسي ف نفسه والهب ïص اليوش اجتماع

9. และส่วนหนึ�งจากความเชื�อที�มีการพาดพิงถึงอิหม่าม 
อัช-ชาฟิอีย์ เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ จากรายงานของท่านอะบี 
ฏอลิบ อัลอิชารีย์ ท่านกล่าวว่า:  “ท่านอิหม่าม อัช-ชาฟิอีย์ 
เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ ถูกถามถึงคุณลักษณะของพระองค์
อัลลอฮ ฺผู้ทรงมีเกีรยตแิละสู่งส่ง  และสิ�งที�สมควรต้องเชื�อ 
ท่านตอบว่า: “สําหรับพระองค์อัลลอฮฺผู้ทรงจําเริญและ
สูงส่งนั/น มีพระนามและคุณลักษณะต่างๆ ตามที�มีระบุใน
คําภีร์และศาสนทูตของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮ ิ
วะสัลลัม ได้เล่าแก่ประชาติของท่าน ผู้ใดที�จํานนต่อ
หลักฐานแล้วว่า แท้จริงอัล-กุรอ่านถูกประทานลงมาด้วย
กับเขา และคํากล่าว (หะดีษ) ของท่านนะบี ศอลลัลลอฮุ 
อะลัยฮ ิวะสัลลัม ที�เขาเชื�อว่าถูกต้อง จากการรายงานของ
ผู้ที�ทรงธรรมแล้ว ไม่อนุญาตให้เขา (เชื� อและปฏิบัติ) 
ขัดแย้งกับสิ�งดังกล่าว และหากเขาขัดแย้งกับสิ�งดังกล่าว
หลังจากที�จาํนวนต่อหลักฐานแล้วไซร้ เขาจะเป็นผู้ปฏิเสธ
ต่ออัลลอฮฺ ผู้ทรงมีเกียติและสูงส่ง แต่หากว่าเขาขัดแย้ง
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กับสิ�งดังกล่าวก่อนที�จะจาํนนต่อหลักฐาน เขาจะได้รับการ
อนุโลมให้เนื�องจากความเขลา เพราะความรู้ดังกล่าวไม่
สามารถเข้าใจด้วยสติปัญญา การตีความ จินตนาการ 
และอื�นๆ สิ�งที�พระองค์อัลลอฮฺผู้ทรงมีเกียติและสูงส่งบอก 
คือพระองค์เป็นผู้ที� ได้ยิน พระองค์มีสองพระหัตถ์ ด้วย
ดาํรัสของพระองค์ที� ว่า: ((ทว่า พระหัตถ์ทั /งสองของอัลลอ
ฮนัฺ/นทรงแผ่กว้างเสมอ)) (สเูราะฮฺ อลั-มาอิดะฮฺ อายะฮฺ ที+ 64) 
และพระองค์ทรงมีพระหัตถ์ขวา ด้วยดาํรัสที�ว่า : ((และชั /น
ฟ้าทั /งหลายจะถูกม้วนพับด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์)) 
(สเูราะฮฺ อซั-ซุมรั อายะฮฺที+ 67) และพระองค์ทรงมีพระพักตร์ 
ด้วยดํารัสที� ว่า ((ทุกๆสิ�งจะพินาศยกเว้นพระพักตร์ของ
พระองค์)) (สูเราะฮฺ อัล-เกาะศ่อศ อายะฮฺที+ 88) และดํารัส
ที� ว่า:((และพระพักตร์ของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรง
ยิ�งใหญ่ ผู้ทรงโปรดปรานเท่านั/นที�จะยังคงเหลืออยู่)) (สู
เราะฮฺ อัร-เราะหฺมาน อายะฮฺที+ 27) และพระองค์นั/นทรงมี
พระบาท ด้วยคํากล่าวของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮ ิ
วะสัลลัม ที�ว่า: ((จนกระทั� งพระเจ้าผู้ทรงมีเกียติและสูงส่ง
วางพระบาทของพระองค์ลงไปในมัน (นรก) )) และคํา
กล่าวของท่านสาํหรับผู้ที�เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺว่า 
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เขาจะพบกับพระองค์โดยที�พระองค์ทรงหัวเราะพวกเขา 
และพระองค์อัลลอฮจฺะทรงเสด็จลงสู่ชั /นฟ้าดุนยาในทุกคํ�า
คืนตามที�ระบุในหะดีษของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮ ิ
วะสัลลัม และตาของพระองค์ไม่ได้บอดข้าง ดังคํากล่าว
ของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เมื�อครั/งที� มี
การกล่าวถึงดัจญาล ว่า: ((แท้จริงดัจญาลตาจะบอดข้าง
และพระเจ้าของพวกเจ้าไม่เป็นเช่นนั/น)) และบรรดาผู้
ศรัทธจะได้มองเห็นพระเจ้าของพวกเขาในวันกิยามะฮฺ
ด้วยกับสองตาของพวกเขา ดังเช่นที�พวกเขามองเห็น
พระจันทร์ในคืนจันทร์เพ็ญ และพระองค์ทรงมีนิ /ว เช่นที�
ระบุในคํากล่าวของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮ ิ
วะสัลลัม ที�ว่า: ((ไม่มีหัวใจใดเว้นแต่จะอยู่ระหว่างสองนิ /ว
จากนิ /วต่างๆของพระผู้ทรงเมตตาที�มีเกียตแิละสูงส่ง))  
บรรดาความหมายของคุณลักษณะต่างๆที�พระองค์อัลลอ
ฮฺได้พรรณนาถึงตัวพระองค์เอง และพรรณนาโดยท่านนะ
บี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไม่สามารถรับรู้ความ
เป็นจริงของมันได้ด้วยสติปัญญาและการทาํความรู้จัก ซึ�ง
ผู้ใดก็ตามจะไม่กลายเป็นผู้ปฏิเสธอันเนื�องจากความเขลา
ในประเด็นนี /เว้นแต่หลังจากตัวบทหลักฐานได้ถึงเขาแล้ว 
ถึงแม้ว่าสิ� งที� ระบุดังกล่าวเป็นเพียงเรื� องเล่าแทนการ
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มองเห็นภาพด้วยกับฟังก็ตาม ผู้ฟังก็จําเป็นต้องน้อมรับ
ข้อเทจ็จริงดังกล่าวและเป็นพยานต่อมัน เสมือนกับว่าเขา
ได้เห็นและได้ยินจากท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮ ิ
วะสัลลัมเอง เพียงแต่ เราจําเป็นต้องยืนยันบรรดา
คุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮฺ พร้อมกับปฏิเสธการ
เปรียบเทียบ ดังที� อัลลอฮฺไ ด้ปฏิเสธมันจากตัวของ
พระองค์ พระองค์ดํารัสว่า : ((ไม่มีสิ� งใดเสมอเหมือน
พระองค์)) (สเูราะฮฺ อชั-ชรูอ อายะฮฺที+ 11)....  
( อซั-ซะฮะบีย์กล่าวในหนงัสือ มีซาน อลัอิอฺติดาล เล่ม3 หน้าที+ 
656 อิบน ุอะบียะอฺลา ในหนงัสือ เฏาะบะกอต อลัหะนาบิละฮฺ 
เล่ม1 หน้าที+ 382 อิบนลุก็อยยิม ใน หนงัสือ อิจญ์ติมาอฺ อลัPุ
ยชู อลั-อิสลามมียะฮฺ หน้าที+ 165 และ อซั-ซะฮะบีย์ ในหนงัสือ 
สิยรั อะอฺลาม อนันบุะลาอ์ เลม่ 10 หน้าที+ 79) 
 
 
 
 
 



 

40 

อะกีดะฮฺอิหม่ามอะหฺมัด บิน หัมบัล ในประเด็น พระนาม
และคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ ฺตะอาลา 
 

 وجل  عزّ   ا�  يزل  لم  : قال  أحد  المام  أن  لنبل  المحنة  كتاب  ف  وجاء. 	
 يوصف  وX  جهة  ك  و=  ملوق  غي  وجل  عزّ   ا�  ¾م  والقرآن  متكًما

 )��ص المحنة كتاب( .وجل عز نفسه به وصف مما أكث بشء ا�

1. มีระบุในหนังสือ อัล-มิหฺนะฮฺ ของ ท่านหัมบัล ว่าท่าน
อิหม่าม อะหฺมัด เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า : “พระองค์
อัลลอฮฺผู้มีเกียติและสูงส่งยังคงเป็นผู้ทรงดํารัส และอัล-กุ
รอ่านคือดาํรัสของอัลลอฮมฺิใช่มัคลูก และอัลลอฮฺจะไม่ถูก
พรรณนาถึงคุณลักษณะของพระองค์มากไปกว่าสิ� งที�
พระองค์ได้พรรณนาไว้กับตัวพระองค์เองในทุกๆด้าน 
และไม่อนุญาตให้พรรณนาถงึคุณลักษณะของอัลลอฮฺมาก
ไปกว่าสิ�งที�พระองค์ได้พรรณนาถึงพระองค์เอง”  (หนงัสือ 
อลัมิหฺนะฮฺ หน้าที+ 68 ) 
 

 بلحن  بن  أحد  سألت  : قال  المروزي  بكر  أب  عن  يعل  أب  ابن  وأورد. �
 وقصة  والساء  والرؤية  الصفات  ف  الهمية  تردها  الت  الحاديث  عن
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 .جاءت  كما  الخبار  وتمر  بالقبول  المة  تلقتها  : وقال  فصححها  العرش

  )٦٥/Nالنابلة ص طبقات(

2.ท่านอิบนุ อะบี ยะอฺลา รายงานจากท่านอะบีบักรฺ อัล-
มัรวะซีย์ กล่าวว่า : ฉันได้ถามท่านอิหม่ามอะหฺมัด บินหัม
บัล เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ ถึง หะดีษต่างๆ ที�พวกญะฮฺมียะฮฺได้
ปฏิเสธและเปลี� ยนความหมายเป็นอื� นในประเด็น 
คุณลักษณะของอัลลอฮ ฺการมองเห็นพระองค์ การอิสรออ์ 
และเรื�องราวเกี�ยวกับอะรัช ท่านอิหม่ามยอมรับว่าบรรดา
หะดีษดังกล่าวเป็นหะดีษที�ถูกต้อง และกล่าวว่า : “อุมมะฮ ฺ
(อุละมาอ์) ต่างให้การยอมรับต่อบรรดาหะดีษดังกล่าว
และศรัทธาต่อมันตามที�มันถูกระบุมา” (หนงัสือ เฏาะบะ
กอต อลัหะนาบลิะฮฺ เลม่1 หน้าที+ 65) 
 

 X  ا�  أن  زعم  من  : قال  أحد  إن  : السنة  كتاب  ف  أحد  بن  ا�  عبد  قال. �
 ط    	�صالسنة (    .  جاءت  كما  الحاديث  هذه  نروي  أننا  إX  كفر  فهو  يتكم

 )العلمية الكتب دار

3. ท่านอับดุลลอฮ ฺบิน อะหมัฺด ได้กล่าวในหนังสือ อัส-สุน
นะฮฺ ว่า “ท่านอิหม่ามอะหฺมัด กล่าวว่า: “ผู้ใดอ้างว่า 
พระองค์อัลลอฮฺไม่ทรงดาํรัส เขาคือผู้ปฏิเสธ เพียงแต่เรา
ร า ย ง า นบ รรด า หะดี ษ ดั ง ก ล่ า ว ต า ม ที� มั น ถู ก ร ะ บุ
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มา”” (หนงัสือ อสั-สนุนะฮฺ หน้าที+ 71 สํานกัพิมพ์ ดาร อลั-กตุบุ 
อลั-อิลมียะฮฺ) 
 

  :فقال  الرؤية  عن  أحد  المام  سأل  أنه  حنبل  عن  الeلكئ  وأخرج. �
 َعلَيْهِ   ا�ُ   َصل�   الب  عن  روي  ما  وك  ونقر   نؤمن بها  صحاح  أحاديث

نيد  َوَسل�مَ  د  شح(     . ونقر  به  نؤمن  جيدة  بأسا عتقا هل  ا لسنة  أ عة والما  ا
  )�����ص

4. ท่านอัล-ลาละกาอีย์รายงานจากท่านหัมบัล ว่าท่านได้
ถามอิหม่ามอะหฺมัด เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ ถึงการมองเห็น
พระองค์อัลลอฮ ฺท่านอิหม่ามได้ตอบว่า: “บรรดาหะดีษศอ
หี /หเฺราศรัทธาและยอมรับมัน และทุกๆสิ�งที�ถูกรายงานมา
จากท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ด้วยสาย
รายงานที�ดีนั /น เราศรัทธาและยอมรับมัน”. (หนงัสือ ชรัห์ 
อิอฺตกิอด อะลิสสนุนะฮฺ วลั-ญะมาอะฮฺ เลม่2 หน้าที+ 507) 
 

 وانفوا  نفسه  به  وصف  بما  ا� صفوا :وفيه المناقب ف الوزي ابن وأورد.�
  )	��ص أحد المام مناقب( ... نفسه عن نفاه ما ا� عن

5. ท่านอิบนุลเญาซีย์ระบุในหนังสือ อัล-มะนากิบ ว่า: 
“พวกท่านจงพรรณนาถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺด้วยกับ
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สิ�งที�พระองค์ใช้พรรณนาตัวพระองค์เอง และจงปฏิเสธ
คุณลักษณะต่างๆจากอัลลอฮฺในสิ� งที� พระองค์ได้ทรง
ปฏิเสธจากตัวพระองค์เอง” (หนงัสือ มะนากิบ อลั-อิหม่าม
อะหฺมดั หน้าที+ 221) 
 

  صفوان  بن  جهم  وزعم  : قول  أحد  للمام  الهمية  =  الرد  ابكت  ف  جاء. �
 رسول  عن  حّدث  أو  كتابه  ف  نفسه  به  وصف  مما  بشء  ا�  وصف  من  أن

 )÷ص الهمية = الرد(. المشبهة من وكن كفًرا كن

6.มีระบุในหนังสือ อัร-ร็อด อะลา อัล-ญะฮฺมียะฮฺ ของ
อิหม่าม อะหฺมัด เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ ความว่า: “และ ญะฮฺม์ 
บิน ศอฟวาน ได้อ้างว่า: ผู้ใดพรรณนาถึงคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺด้วยุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ�งที�พระองค์
ได้พรรณนาไว้ในอัล-กุรอ่านเกี� ยวกับตัวพระองค์ หรือ
คุณลักษณะที�ได้เล่าจากท่านเราะสูล เขาจะกลายเป็นผู้
ปฏิเสธ และเป็นพวกมุชับบิฮะฮฺ (ผู้เปรียบเทียบพระเจ้า
กับสิ�งถูกสร้าง)” (หนงัสือ อรัร็อด อะลา อลั-ญะฮฺมียะฮฺ หน้าที+ 
104)  
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 فهو  الخرة  ف  يرى  X  ا�  أن  زعم  من  : قال  أنه  أحد  عن  يعل  ابن  وأورد. �
 ���	, ���	النابلة ص طبقات( .بالقرآن مكذب كفر

7.ท่านอิบนุ อะบียะอฺลา ได้รายงานจากท่านอิหม่ามอะหฺ
มัด เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ ท่านกล่าวว่า: “ผู้ใดที�อ้างว่า จะไม่
สามารถมองเหน็พระองค์อัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺ เขาเป็น
ผู้ปฏิเสธ และปฏิเสธ (ไม่ศรัทธา) ต่อกุรอ่าน” (หนงัสือ อฏั-
เฏาะบะกอต อลั-หะนาบลิะฮฺ เลม่1หน้าที+ 59,145) 

 
 قوم  عن  أب  سألت  : قال  أحد  بن  ا�  عبد  عن  يعل  أب  ابن  وأورد. �

 بصوت  ا�  تكلم  : أب فقال  بصوت  يتكم  لم  موس  ا�  ّكم  لما  : يقولون
  ) ١٨٥/Nالنابلة ص طبقات( .جاءت كما نرويها الحاديث وهذه

8.ท่านอิบนุอะบียะอฺลาได้รายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ บิน 
อะหฺมัด ท่านกล่าวว่า: “ฉันได้ถามท่านพ่อ (อิหม่ามอะหฺ
มัด) ถึงกลุ่มคนที�กล่าวว่า “ขณะที�พระองค์อัลลอฮฺทรง
ดํารัสกับมูซา อะลัยฮิสลาม พระองค์มิได้ทรงดํารัสด้วย
เสียง” ท่านตอบว่า: “พระองค์อัลลอฮฺนั /นทรงดํารัสด้วย
เสียง และบรรดาหะดีษเหล่านี /เรารายงานมัน ตามที�มีระบุ
มา”” (หนงัสือ เฏาะบะกอต อลั-หะนาบลิะฮฺ เลม่1 หน้าที+185) 
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 ا�  عبد  أبا  سمعت  : قال  العطار  مالك  بن  عبدوس  عن  الeلكئ  وأخرج. �
 أن  تضعف  وX  بمخلوق  وليس  ا�  ¾م  والقرآن  ...   : يقول  حنبل  بن  أحد
 أصول  شح(   . ملوق  شء  منه  وليس  منه  ا�  ¾م  فإن  بمخلوق ليس تقول
ن�ة أهل اعتقاد èوالماعة ص الس	�	��(   

9.ท่านอัล-ลาละกาอีย์ได้รายงานจากท่าน อับดูส บิน มา
ลิก อัล-อะฏ็อร ท่านกล่าวว่า: “ฉันได้ยินท่าน อะบาอับดิล
ลาฮฺ อะหฺมัด บินหัมบัล กล่าวว่า : "อัล-กุรอ่านคือ ดํารัส
ของอัลลอฮฺ มิใช่มัคลูก และท่านอย่าได้อ่อนแอที�จะกล่าว
ว่า: “มันไม่ใช่มัคลูกเพราะดํา รัสของอัลลอฮฺมาจาก
พระองค์และสิ�งที�มาจากพระองค์ไม่ใช่มัคลูก”” (หนังสือ 
ชรัห์อศุลู อิอฺตกิอด อะฮฺลิสสนุนะฮฺ วลั-ญะมาอะฮฺ เล่ม 1 หน้าที+ 
157)  

  
  بينا �مد و� آ� وأصحابهن�  وسلم اهللا �وص

 إ- يوم ا+ين ومن تبعهم بإحسان
 


