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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

หลักฐานตางๆ ที่บงชีว้าอัลลอฮฺนั้นทรงอยูเหนือสิ่งที่ถูกสรางและแทจริงนั้น
พระองคทรงอยูเหนือชั้นฟาทั้งหลาย 

 
คําถาม : บางคนกลาววา  แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยูเหนือชั้นฟาทั้งหลาย  และอุละมาอบางทาน
กลาววา แทจริงสําหรับอัลลอฮฺไมมีสถานที่  ดังนั้นคําพูดที่ถูกตองเกี่ยวกับประเด็นนี้คืออะไร ? 
 
คําตอบ : การสรรเสริญทั้งมวลเปนของอัลลอฮฺ  

ชาวซุนนะฮฺไดยกหลักฐานวาอัลลอฮฺนั้นทรงอยูเหนือส่ิงที่ถูกสราง  เปนการอยูเหนือส่ิงถูก
สรางดวยตัวของพระองค โดยอาศัยหลักฐานจากอัลกุรอาน  ซุนนะฮฺ มติของปวงปราชญ  
สติปญญา(อะกัล) และสามัญสํานึก(ฟฏเราะฮฺ) 

ประการแรก :  อัลกุรอานนั้นมีหลักฐานมากมายที่ชี้วาอัลลอฮฺนั้นอยู ณ เบื้องสูง บางครั้งก็
ระบุถึงการอยูเบื้องสูง(อัล-อุลูวฺ)  บางครั้งก็ระบุถึงการอยูขางบน(อัล-เฟากียะฮฺ) บางครั้งก็ระบุวา
ส่ิงตางๆ นั้นลงมาจากพระองค  บางครั้งก็ระบุวาสิ่งตางๆ นั้นขึ้นไปยังพระองค  และบางครั้งก็ระบุ
วาพระองคนั้นอยูบนชั้นฟาตางๆ  

- การระบุถึง อัล-อุลุว (อยูเบื้องสูง) เชนคําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 
   ٢٥٥/ اكقرة﴾وهو العيل العظيم﴿

ความวา “และพระองคนั้นคือผูทรงสูงสง ผูทรงยิ่งใหญ” (อัลบะเกาะเราะฮฺ / 
225)  
 
และคําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

    ١/ األبل﴾سبح اسم ربك األبل﴿
ความวา “จงแซซองสดุดี พระนามแหงพระเจาของเจา ผูทรงสูงสุดยิ่ง”  
(อัลอะอฺลา /1) 

 
- การระบุถึง อัล-เฟากียะฮฺ (อยูขางบน เหนือ) เชนพระดํารัสที่วา 

  ١٨/األنعام  ﴾وهو القاهر فوق عباده﴿
ความวา “และพระองคคือผูทรงพิชิตเหนือปวงบาวของพระองค ”  (อัลอันอาม 
/ 18 )   

 
และ 

   ٥٠/ اجحل﴾خيافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون﴿
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ความวา “และพวกเขาจะกลัวพระเจาของพวกเขาจากเบื้องบนของพวกเขา 
และปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาถูกบัญชา ”  (อัลนะหลฺ / 50) 

   
- การระบุวา ส่ิงตางๆ ไดลงมาจากพระองค  เชนพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

   ٥/ السجدة﴾يدبر األمر من السماء إىل األرض﴿
ความวา “พระองคทรงบริหารกิจการจากชั้นฟาสูแผนดิน” (อัซซัจญดะฮฺ / 5)    

 
และ 

كر ﴿   ٩/ احلجر﴾إنا حنن نزجا ا
ความวา “และแทจริงเราไดใหขอตักเตือน(อัลกุรอาน)ลงมา”  (อัลหิจญรฺ / 9)   

 
- การระบุวา ส่ิงตางๆ ข้ึนไปยังพระองค เชน พระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

ه يصعد اللكم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴿     ١٠/ فاطر﴾إ
ความวา “คํากลาวที่ดีเยี่ยมจะขึ้นไปสูพระองค  และการงานที่ดีนั้นพระองคจะ
ทรงยกยองสรรเสริญมัน”  (ฟาฏิร / 10)   

 
และเชนพระดํารัสที่วา 

ه﴿   . ٤/ املعارج﴾تعرج املالئكة والروح إ
ความวา “มาลาอิกะฮฺและอัรรูหฺ (ญิบรีล) จะขึ้นไปหาพระองค ”  (อัลมะอาริจฺ / 4) 
 
- การระบุวาพระองคทรงอยูบนชั้นฟา ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

  ١٦/ امللك ﴾أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض﴿
ความวา “พวกเจาจะปลอดภัยละหรือ จากการที่พระผูทรงสถิตอยู ณ ฟากฟา
จะใหแผนดินสูบพวกเจา” (อัลมุลกฺ / 16) 
 
ประการที่สอง :  สวนซุนนะฮฺนั้นมีการรายงานจํานวนมากจากทานนบ ีศ็อลลัลลอฮอุะลยัฮิ

วะซัลลัม  จากคําพูด  การกระทํา  และการยอมรับของทาน 
- ส่ิงที่มีรายงานมาจากคําพูดทานนบีที่กลาวเกี่ยวกับการอยูที่สูงและขางบน (เหนือ)  คือ

คําพูดของทานที่วา 
 )سبحان ر األبل ( 

(มหาบริสุทธิ์แดพระผูอภิบาลของฉันผูทรงสูงสง) 
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ดังที่ทานกลาวในการสุูดของทาน  และคํากลาวของทานในหะดีษที่วา 
)واهللا فوق العرش  (   

(และอัลลอฮฺทรงอยูเหนือบัลลังก) 
 
- การกระทําของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เชนการที่ทานชี้นิ้วขึ้นไปยัง

ฟากฟาขณะที่ทานคุฏบะฮฺกับผูคนจํานวนมาก  ดังกลาวนั้นคือ วันอะรอฟะฮฺ ปหัจญวะดาอฺ  
(หัจญอําลา) 

أال هل «نعم : قالوا  . »أال هل بلغت؟«فقال علية الصالة والسالم  
ن يقول . نعم :  قالوا »أال هل بلغت؟«نعم :  قالوا»بلغت؟ ! امهلل «: و

  .ُبأصبعه ، ثم يشري إىل اجاس    ، يشري إىل السماء   »أشهد
ทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ไดกลาววา "พึงรูเถิด ฉันไดแจงใหทราบ
แลวหรือยัง ?" พวกเขากลาววา ใช   "พึงรูเถิด  ฉันไดแจงใหทราบแลวหรือยัง ?"  
พวกเขากลาววา  ใช  "พึงรูเถิด ฉันไดแจงใหทราบแลวหรือยัง ?"  พวกเขากลาว
วา  ใช  และทานก็กลาววา "โออัลลฮฺไดโปรดเปนพยานดวยเถิด" โดยทานชี้นิ้ว
ยกขึ้นไปยังฟากฟา และจากนั้นก็ชี้ไปยังผูคน   
 
แลวเชนเดียวกันนี้การที่ทานนบียกมือทั้งสองในขณะขอดุอาอข้ึนยังฟากฟา ดังที่มีรายงาน

เปนสิบๆ หะดีษ นี่เปนการยืนยันถึงการอยูที่สูงดวยการกระทํา 
 
- การยอมรับของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

: كما جاء يف حديث اجلارية اليت قال هلا اجيب صىل اهللا عليه وسلم  
. رسول اهللا :  قالت »من أنا؟«: فقال . يف السماء:  قالت »أين اهللا؟«

    »أعتقها، فإنها مؤمنة«: فقال لصاحبها 
ดังที่มีมาในหะดีษ  ทาสหญิงคนหนึ่งซึ่งทานนบีไดกลาวกับเธอวา  "อัลลอฮฺอยู
ที่ไหน?"  เธอตอบวา : อยูบนฟากฟา  และทานนบีกลาววา : "ฉันเปนใคร?"  
เธอตอบวา : ศาสนทูตของอัลลอฮฺ  ทานนบีจึงกลาวกับเจาของของเธอวา  "จง
ปลอยเธอไป  เพราะแทจริงเธอเปนผูที่ศรัทธา"   

 
นี่คือทาสที่ไมไดรํ่าเรียน  โดยทาสสวนใหญเปนอยางนี้  นางเปนทาสไมใชอิสระชน  ไมได

ครอบครองตัวของนาง  ทวานางก็รูวาพระเจาของนางนั้นอยูบนฟากฟา  ในขณะที่ผูหลงผิดในหมู
ลูกหลานของอาดัมปฎิเสธวาอัลลอฮฺอยูบนฟากฟาและพวกเขากลาววา : แทจริงอัลลอฮฺนั้นไมได
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อยูขางบน  ไมไดอยูขางลาง  ไมไดอยูขางขวา  ไมไดอยูขางซาย  ยิ่งไปกวานั้นพวกเขากลาววา : 
อัลลอฮฺนั้นอยูทุกๆที่ !! 

 
ประการที่สาม : สวนหลักฐานทางดานมติปวงปราชญ  บรรดาสะลัฟไดเห็นตรงกันวา  แท

จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยูบนฟากฟาดวยกับตัวของพระองค  ดังที่นักวิชาการไดถายทอดคําพูดของ
พวกเขา  เชน อัซซะฮะบีย รอหิมะฮุลลอฮฺ  ในหนังสือของเขามีชื่อวา  “อัลอุลูวฺ ลิลอะลีย อัลฆอฟ
ฟาร” 

 
ประการที่ส่ี : สวนหลักฐานทางดานสติปญญา   เราขอกลาววา  แทจริงการอยูสูงนั้นถือ

เปนคุณลักษณะที่สมบูรณ  ซึ่งปญญาชนเห็นตรงกันในเรื่องนี้และเมื่อมันเปนคุณลักษณะที่
สมบูรณ  ก็จําเปนที่จะตองเปนคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เพราะคุณลักษณะที่สมบูรณโดยไมมี
ขอยกเวนนั้น  ถือเปนสิ่งที่ยืนยันวามีอยูสําหรับพระองค 

 
ประการที่หา :  สวนหลักฐานดานสามัญสํานึกนั้น  เปนเรื่องที่ไมสามารถจะโตเถียงหรือไม

ยอมรับได  เพราะมนุษยทุกๆ คนนั้นโดยสามัญสํานึกของเขาแลวนั้นอัลลอฮฺนั้นอยูบนฟากฟา  
และดังกลาวนี้แหละเมื่อมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดมาประสบกับทาน  โดยที่ทานไมสามารถจะผลักดันมันได  
และทานก็จะมุงสูอัลลอฮฺตลอดเวลาเพื่อใหขจัดมัน  และแนนอนหัวใจของทานก็จะผินสูฟากฟา
โดยไมผินไปทางอื่น  ยิ่งไปกวานั้นเปนที่ประหลาดเสียเหลือเกินวา  บรรดาผูที่ปฏิเสธการอยูที่สูง
ของอัลลอฮฺเหนือส่ิงถูกสรางนั้น  พวกเขาจะไมยกมือของพวกเขาในขณะขอดุอาอนอกจากจะ
ยกขึ้นสูฟากฟาเทานั้น  แมกระทั่งฟรเอานฺ  ผูเปนศัตรูของอัลลอฮฺ ขณะที่เขาโตเถียงกับมูซา
เกี่ยวกับพระเจาของเขา เขาไดกลาวกับมุขมนตรีของเขา  คือ ฮามานวา 

ًيا هامان ابن يل رصحا لعيل ابلغ األسباب أسباب السماوات فأطلع ﴿

 اآلية  .. ﴾إىل هل مو
ความวา "โอ ฮามานเอย  จงสรางหอสูงใหฉันเพื่อฉันจะไดบรรลุถึงทางที่จะขึ้น
ไป  ทางที่จะขึ้นไปสูชั้นฟาทั้งหลาย  เพื่อฉันจะไดเห็นพระเจาของมูซา …" 
(ฆอฟร 36-37)   

 
โดยที่ความเปนจริงนั้น  และในใจของเขาเองก็รูวาอัลลอฮฺมีจริงอยูแนนอน  ดังที่อัลลอฮฺได

ตรัสวา 
 ﴾وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا﴿

ความวา "และพวกเขาไดปฏิเสธมัน อยางอยุติธรรมและเยอหยิ่งทั้งๆ ที่จิตใจ
ของพวกเขาเชื่อมั่นมัน" (อัน-นัมล 14) 
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นี่คือหลักฐานตางๆที่บงชี้วาอัลลอฮฺนั้นอยูบนฟา  จากอัลกุรอาน  ซุนนะฮฺ  มติปวงปราชญ  
สติปญญา  และสามัญสํานึก และคําพูดของบรรดาผูปฏิเสธ ขออัลลอฮฺทรงนําทางสูความจริง
ความถูกตองดวยเถิด 
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