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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เรื่องที 109 

อธิบายความหมายอายะฮกฺุรสยี 
 

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความ
เมตตาจําเริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืน
ใดที่ควรไดรับการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว โดย
ไมมีภาคีหุนสวนอันใดสําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวา
ทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค... 
 อัลลอฮฺ สุบหานะฮวูะตะอาลา ไดตรัสไวในซูเราะฮฺอัล-

บะเกาะเราะฮฺวา 
﴿  ُ َّ ّ  ُهوَ  إِّ�  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ََ �ۡ �  ۚ ُّوُم ََ �ۡ ُخُذهُۥ َ�  �

�
ۚ  َوَ�  ِسَنةٞ  تَأ ُۥ نَو�مٞ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َّ َّ  �س

�ِض�  ِ�  َوَما
َ ِي َذا َمن ��� َّ َفعُ  � ۥٓ  �َش� لَمُ  �ِإِذ�نِهۦِۚ  إِّ�  ِعنَدهُ َ  َما َ�ع� ي�ِديِهم�  َ���

َ
 َوَما �

 ۖ ءٖ  ُ�ُُِطونَ  َوَ�  َخل�َفُهم� ِ  إِّ�  ِعل�ِمهِۦٓ  ّمِن�  �َِ�� ۚ  َماب ُّهُ  وَِسعَ  َشآَء ۡ�ِس َ�َٰ�ٰتِ  ُُ َّ  �س
�َضۖ 

َ ۚ  وُدهُۥ ُٔ َ�  َوَ�  َو��� ُظُهَما ّ  وَُهوَ  ِحف� ِِ َع
�ۡ ۡ�َعِظُمُ  �  ]  ٢٥٥: للقية[ ﴾ ٢ �

ความวา “อัลลอฮฺคือผูที่ไมมีผูที่ไดรับการเคารพสักการะใดๆ ที่

เที่ยงแทนอกจากพระองคเทานั้น ผูทรงมีชีวิตอยูตลอดกาล ผู
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ทรงบริหารกิจการทั้งหลาย โดยที่การงวงนอนและการนอนหลับ

จะไมเกิดข้ึนกับพระองค  ส่ิงที่อยูในชั้นฟาและแผนดินเปนของ

พระองค ใครเลาคือผูที่จะขอความชวยเหลือใหแกผูอ่ืน ณ ที่

พระองคได  นอกจากดวยการอนุมั ติของพระองค เทานั้น 

พระองคทรงรูส่ิงที่อยูเบ้ืองหนาและเบ้ืองหลังของพวกเขา พวก

เขาไมสามารถลวงรูสิ่งใดๆ จากความรอบรูของพระองคได 

นอกจากส่ิงที่พระองคทรงประสงคเทานั้น เกาอ้ีของพระองค

กวางขวางทั่วชั้นฟาและแผนดินทั้งหลาย และการรักษามันทั้ง

สองก็ไมเปนภาระหนักแกพระองค และพระองคคือ ผูทรงสูงสง 

ผูทรงยิ่งใหญ” (อัล-บะเกาะเราะฮ ฺ: 255) 

 
 เชคอับดุรเราะหฺมาน บิน สะอฺดีย ไดอรรถาธิบายวา 

“โองการนี้เปนโองการที่ยิ่งใหญและสําคัญที่สุด เนื่องจากวาเปน

โองการที่มีความหมายกวางขวางครอบคลุมถึงส่ิงสําคัญหลาย

ประการ รวมถึงคุณลักษณะที่สมบูรณของอัลลอฮฺ โดยมีหะดีษ

หลายๆ บทที่สงเสริมใหอานและใหกลาวเปนดุอาอประจําวัน 

ไมวาในยามเชา ยามเย็น ขณะเขานอน และหลังจากทุกๆ 

ละหมาดฟรฏ ฯลฯ 
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 โองการนี้มีชื่อเรียกวา “อายะฮฺกุรสียฺ” เนื่องจากไดมีการ

กลาวถึง “กุรสียฺ“ ดวย และตอไปนี้ขออธิบายความหมายของ

โองการนี้  เพื่ อให เกิดความเขาใจถึ งความยิ่ ง ใหญและ

ความสําคัญ ดังนี้ 
ถอยดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

﴿ � ُ ّ  ُهوَ  إِّ�  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  َّ ََ �ۡ �  ۚ ُّوُم ََ �ۡ �    ﴾     

หมายถึง “อัลลอฮฺ คือ ผูที่ไมมีใครที่ไดรับการเคารพสักการะใดๆ 

อยางเที่ยงแทนอกจากพระองคเทานั้น ผูทรงมีชีวิตอยูตลอดกาล 

ผูทรงบริหารกิจการทั้งหลาย” 

อัลลอฮฺไดบอกใหปวงบาวไดทราบถึงความเปนหนึ่ง

เดียวของผูที่ควรไดรับการเคารพภักดีตอบรรดาสรรพส่ิงที่ถูก

สรางทั้งปวง เนื่องจากพระองคเปนผูที่มีชีวิตอยางนิรันดร และ

ทรงบริหารกิจการทั้งหลาย และสุดยอดของการมีชีวิตและการ

บริหารกิจการของพระองค คือการที่พระองคจะไมงวงนอน และ

จะไมนอนหลับโดยเด็ดขาด มีหะดีษในเศาะฮีหฺมุสลิมจากทา

นอบูมูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮู เลาวา 

ِ  رَُسوُل  ِ�يقَا قَامَ  َّ َّ  ل ََ  ُ َّ َ  ِِنّ « :َ�َقاَل  َكَِماٍ   ِبَْمِس  وََسغّمَ  َعغَيْهِ  ل َّ  َّ عَ  ل
 َّ   وََج
َ
  َ�قَاُم، ال

َ
ُ  يَْْبَِغ  َوال

َ
نْ  ل
َ
ِقْ�َط  َ�ِْسُض  َ�َقاَم، أ

ْ
ْهِ  يُْيَ�عُ  َوَ�ْيَ�ُعُه، لل

َ
َُ  ِِل  َ�َم
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 َِ ََ  لكغّيْ َِ  َ�بْ ََّهارِ  َ�َم َُ  ل ََّهارِ  َوَ�َم ََ  ل َِ  َ�بْ ، َ�َم َِ
َّوُر، كَوْ  ِحَجااُهُ  لكغّيْ  َ َشَسهُ  ل

ْحَيقَْت 
َ َ
ْهِ  لْ�َاَ�  َما ْجِههِ وَ  ُسبَُحاُ   أل

َ
هُ  ِِل ِقهِ  ِمنْ  اََصُ

ْ
روله م�غم ايقم [ »َخغ

١٧٩[ 
ความวา “ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวแก
พวกเราหาประการดวยกัน คือ แทจริงอัลลอฮฺจะไมนอนหลับ

และไมบังควรที่พระองคจะหลับนอน พระองคเปนผูลดหล่ันและ

เชิดชูความยุติธรรม  การงานที่ปฏิบัติในยามคํ่าคืนจะถูก

นําเสนอตอพระองคกอนการงานที่ปฏิบัติในยามกลางวัน และ

การงานที่ปฏิบัติในยามกลางวันจะถูกนําเสนอตอพระองคกอน

การงานที่ปฏิบัติในยามคํ่าคืน จะมีแสงรัศมีเปนมานบดบัง

พระองคไว มันจะกล่ันกรองแสงที่สองออกมาจากใบหนาของ

พระองค หากไมเชนนั้นแลวทุกส่ิงทุกอยางจะไหมเกรียมเทาที่

สายตาของพระองคทอดออกไป“ (บันทึกโดยมุสลิม : 179) 

  
ถอยดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

ُۥ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َّ َّ �ِض�  ِ�  َوَما �س
َ ��� ﴾ 

หมายถึง “ส่ิงที่อยูในชั้นฟาและแผนดินเปนของพระองค” 
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สํานวนนี้บงบอกวาทุกสรรพส่ิงในชั้นฟาและแผนดิน

เปนบาวของพระองค เปนกรรมสิทธิ์ของพระองค อยูภายใต

อํานาจของพระองค ดังเชนโองการที่วา 
ّ  إِن ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َمن ُُ َّ �ِض  �س

َ ّۡ� َءاِ�  إِّ�ٓ  َو��� د�  ٩ اَ�ب�دٗ  �س ََ َص  ّۡ ح�
َ
 ٮُٰهم� أ

ّهُ  ٩ اَعدّٗ  وََعّدُهم�  ُُ ۡ�ََِ�َٰمةِ  يَو�مَ  َءا�ُِهِ  م� َو ًدا � �ۡ  ]٩٥-٩٣: مي�م [   ﴾٩ فَ
ความวา “ไมมีผูใดทั้งในชั้นฟาและแผนดินทั้งหลาย เวนแตเขา

จะมายังผูทรงกรุณาปรานีในฐานะบาวคนหนึ่ง แนนอนที่สุด 

พระองคทรงรอบรูและทรงนับพวกเขาอยางถี่ถวนไวแลว และใน

วันกิยามะฮฺพวกเขาทั้งหมดจะมายังพระองคอยางโดดเด่ียว” 

(มัรยัม : 93 - 95) 

  
ถอยดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

ِي َذا َمن﴿ َّ َفعُ  � ۥٓ  �َش�  ﴾�ِإِذ�نِهۦِۚ  إِّ�  ِعنَدهُ

หมายถึง “มีใครบางเลาที่จะขอความชวยเหลือใหแกผูอ่ืน ณ ที่

พระองคได นอกจากดวยการอนุมัติของพระองคเทานั้น”  

นี่คือความยิ่งใหญ และความสูงสงของพระองค ที่ไมมี

ใครสามารถใหการชวยเหลือผูใดได ณ ที่พระองค เวนแตดวย

การอนุมัติจากพระองคเทานั้น ดังดํารัสของพระองคที่วา  
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َفُعونَ  َوَ� ﴿ تََ�ٰ  سَِمنِ  إِّ�  �َش� يَتِهِۦ ّمِن�  وَُهم �ر� ونَ  َخش� َُ فِ   ]٢٨: لألنبياء [ ﴾  ُمش�
ความวา “และพวกเขาจะไมใหความชวยเหลือแกผูใด เวนแตผู

ที่พระองคทรงพอพระทัย และเนื่องจากความกลัวพวกเขาจึง

เนื้อตัวส่ัน” (อัล-อัมบิยาอ : 28) 

และพระองคไดตรัสไวในสูเราะฮฺอัล-นัจญมฺ วา 

َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ّملَٖك  ّمِن َوَ�م﴿ َّ ِ�  َ�  �س دِ  ِمنۢ  إِّ�  اَشيْئً  َشَ�َٰعُتُهم�  ُ�غ� ن َ�ع�
َ
َذنَ  أ

�
 يَأ

 ُ َّ ٰ  �ََشآءُ  سَِمن � ََ �ۡ ََ  ]٢٦: لَجم [﴾  ٢ َو
ความวา “และมะลัก(เทวฑูต)กี่มากนอยแคไหน(ที่ดีและบริสุทธ์ิ 

)อยูในชั้นฟา ที่การชวยเหลือของพวกเขาจะไมเกิดประโยชนอัน

ใด เวนแตหลังจากอัลลอฮฺทรงอนุมัติแกผูที่พระองคทรงประสงค

และทรงพระทัย (แลวบรรดาเจว็ดเหลานั้นละจะทําไดหรือ?)  

(อัล-นัจญมฺ: 26) 

และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวไวใน

หะดีษตอนหนึ่งวา 

ْ�َطِغُق «
َ
َْت  فَيِت  فأ

َ
َعْيِش  ت

ْ
َ�عُ  لل

َ
ِّ  َساِجًدل فَأ َّ  كَِي ، َع َّ ُ  َ�ْساَحُ  ُُمّ  وََج َّ ّ  ل َ  ِمنْ  ََ

َحدٍ  َعَ  َ�ْساَْحهُ  كَمْ  َشيْئًا َعغَيْهِ  لَّقَاءِ  وَُحْ�ِن  َ�َاِمِدهِ 
َ
 ُ�َّمدُ  يَا :ُ�َقاُل  ُُمّ  َ�بِْ�، أ

َسَك، لْرَ�عْ 
ْ
َْ  َرأ ، وم�غم ٤٧١٢روله للخاري ايقم [ »َُُشّسعْ  َولْشَسعْ  ُ�ْعَطهْ  َس
 ]١٩٤ايقم 
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ความวา “ตอจากนั้นฉันไดไปยังเบื้องลางของอะรัช(บัลลังก) ฉัน

จึงไดกมลงสุูดตออัลลอฮฺ แลวพระองคไดเปดใหฉันไดกลาว

สรรเสริญตอพระองคดวยถอยคําที่ไพเราะวิจิตร ซึ่งไมเคยเปด

ใหแกผูใดมากอนเลย ตอจากนั้นพระองครับส่ังแกฉันวา โอมุหัม

มัด เจาจงเงยศีรษะข้ึน เจาจงรองขออะไรก็ไดแลวเจาจะไดรับ

ตามคํารองขออยางแนนอน และเจาจงขอความชวยเหลือ แลว

เจาจะไดรับการชวยเหลือ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ : 4712 และ

มุสลิม : 194) 

 
ถอยดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

لَمُ  ﴿ َ  َما َ�ع� ي�ِديِهم�  َ���
َ
   ﴾َخل�َفُهم�  َوَما �

หมายถึง “พระองคทรงรูส่ิงที่อยูเบื้องหนาและเบื้องหลังของพวก

เขา” 

 สํานวนของโองการนี้บงช้ีวาอัลลอฮฺทรงมีความรอบรูถึง

ทุกส่ิงทุกอยาง ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ดังที่พระองคได

บอกเกี่ยวกับบรรดามะลาอิกะฮฺวา 

ُل  َوَما ﴿ ّ ََ ِۡ  إِّ�  نَََ م�
َ
ُۥ َرّ�َِكۖ  بِأ َ  َما ََ ي�ِديَنا َ���

َ
َ  َوَما َخل�َفَنا اَومَ  �  َوَما َ�ٰسَِكۚ  َ���

ُّٗ  َرّ�َك  َ�نَ  َِ َ  ]٦٤: مي�م [  ﴾٦ ا�
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ความวา “และเรา (ญิบรีล ) ไมไดลงมา เวนแตดวยบัญชาของ

พระเจาของทาน สําหรับพระองคนั้นส่ิงที่อยูเบื้องหนาและ

เบื้องหลังของเราและส่ิงที่อยูระหวางทั้งสอง และพระเจาของ

ทานนัน้มิทรงหลงลืมส่ิงใดเลย” (มัรยัม : 64) 

 
ถอยดํารัสของอัลลอฮฺที่วา   

ءٖ  ُ�ُُِطونَ  َوَ� ﴿ ۚ  بَِما إِّ�  ِعل�ِمهِۦٓ  ّمِن�  �َِ��  ﴾َشآَء

หมายถึง “พวกเขาไมสามารถลวงรูส่ิงใดๆ จากความรอบรูของ

พระองคได นอกจากส่ิงที่พระองคทรงประสงคเทานั้น” 

อิบนุ กะษีรฺ ใหความหมายวา  “ไมมีใครสามารถลวงรู

ส่ิงใดจากความรอบรูของพระองคได นอกจากพระองคทรงสอน

ใหเขารูเทานั้น และอีกนัยหนึ่ง คือพวกเขาไมสามารถลวงรูส่ิงใด

เกี่ยวกับซาต(อาตมัน)ของอัลลอฮฺ และคุณลักษณะของพระองค 

นอกจากพระองคทรงสอนใหพวกเขาไดรับรูเทานั้น ดังดํารัส

ของอัลลอฮฺที่วา 

 ]١١٠: مي�م [  ﴾١ اِعل�مٗ  بِهِۦ ُطونَ ُ�ُِ َوَ� ﴿
ความวา “และพวกเขาไมสามารถรอบรูเกี่ยวกับพระองคได” 

(มัรยัม : 110  ) 
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ถอยดํารัสของอัลลอฮฺทีว่า 

ُّهُ  وَِسعَ ﴿ ۡ�ِس َ�َٰ�ٰتِ  ُُ َّ �َضۖ  �س
َ  ﴾َو���

หมายถึง “กุรสียของพระองคกวางขวางทั่วชั้นฟาและแผนดิน

ทั้งหลาย” 

 อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮู กลาววา “กุรสีย

(เกาอ้ี)เปนที่วางพระบาททั้งสอง สวนอะรัช(บัลลังก)ไมมีใคร

สามารถจินตนาการหรือคาดคะเนได”(บันทึกโดยอัล-หากิม ใน

หนังสืออัล-มุสตัดรอก เลม 2 หนา 310  หมายเลขหะดีษ : 

3116)  

 นั่นเพราะความยิ่งใหญที่สมบูรณแบบยิ่งของอัลลอฮฺ 

และอํานาจอันกวางขวางยิ่งของพระองค ในเมื่อเกาอ้ียังกวาง

ใหญทั่วชั้นฟาและแผนดินเชนนี้ แลวอะรัชซึ่งมีความใหญกวา

เกาอ้ีจะยิ่งใหญสักขนาดไหน? 
 
ถอยดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

ۚ  وُدهُۥئُ �َ  َوَ� ﴿ ُظُهَما ّ � وَُهوَ  ِحف� ِِ َع
ۡ�َعِظُمُ  ۡ� �﴾ 
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หมายถึง “และการรักษามันทั้งสองก็ไมเปนภาระหนักแก

พระองค และพระองค คือ ผูทรงสูงสง ผูทรงยิ่งใหญ” 
 กลาวคือ การรักษาชั้นฟาและแผนดินรวมถึงการรักษา

ส่ิงที่อยูในนั้นทั้งสองและส่ิงที่อยูระหวางทั้งสอง ไมเปนภาระที่

หนักแตอยางใดสําหรับพระองค แตกลับเปนเร่ืองที่งายดายมาก 

อัลลอฮฺคือผูที่ตอบแทนผลแหงการกระทําแกทุกชีวิต ทรงสูงสง

ดวยซาตของพระองคเองเหนืออะรัชของพระองค เปนผูสูงสง

ดวยคุณลักษณะที่สมบูรณแบบ  เปนผูทรงยิ่ งใหญที่ อัคร

อภิมหาอํานาจทั้งหลายตองยอมสยบตออํานาจของพระองค

โดยศิโรราบ 

 
บทเรียนที่ไดรับจากอายะฮฺอัล-กุรสียฺ 
1. โองการนี้นับวาเปนโองการที่ยิ่งใหญที่สุดของอัลกุ

รอาน ซึ่งไดมีหลักฐานมายืนยันถึงความประเสริฐของโองการนี้

ไวหลายบท ดังปรากฏในหะดีษที่รายงานจากทานอุบัยย บิน กะ

อับ เราะฎิยัลลอฮุอันฮู เลาวา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาวแกอบู มุนซิรฺ วา 
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اَا«
َ
ُمقِْذرِ  يا أ

ْ
تَْدرِي لك

َ
ّي  أ

َ
ِ  ِ اَاِل  ِمنْ  ييَ ٍ  أ َّ ْ�َظُم؟ َمَعَك  ل

َ
ُت  :قَاَل  »أ

ْ
ُ  :قُغ َّ  ل

 ُ
ُ
ْعغَمُ  َورَُسول
َ
اَا يَا« :قَاَل  .أ

َ
ُمقِْذرِ  أ

ْ
تَْدرِي لك

َ
ّي  أ

َ
ِ  ِ اَاِل  ِمنْ  ييَ ٍ  أ َّ ْ�َظُم؟ َمَعَك  ل

َ
 »أ

ُت  :قَاَل 
ْ
ُ : قُغ َّ   ﴿ل

َ
َ  ال

َ
  ِِل

ّ
ّ  ُهوَ  ِِال ََ

ْ
َقّيومُ  لل

ْ
ْدرِي ِف  فََضََل :  ﴾، قَاَل لل  :َوقَاَل  ََ

»، ِ َّ مُ  ِلَْهِقَك  َول
ْ
ِعغ
ْ
اَا لل

َ
ُمقِْذر أ

ْ
 ]٨١٠روله م�غم ايقم [ »لك

ความวา “โออบู มุนซิรฺ ทานรูไหมวาโองการใดในอัลกุรอานที่มี

ความยิ่งใหญที่สุด?” ฉันตอบวา อัลลอฮฺและเราะสูลเทานั้นที่รูดี

ยิ่ง ทานนบียังกลาวถามซ้ําอีกคร้ังวา “อบู มุนซิรฺ ทานรูไหมวา

โองการใดในอัลกุรอานที่มีความยิ่งใหญที่สุด?” ฉันตอบวา 

โองการที่วา ﴿ � ُ َ�ٰهَ   َ�ٓ   َّ ّ   ُهوَ   إِّ�   إِ ََ �ۡ ُّوُمۚ   � ََ �ۡ �  ﴾  แลวทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยกมือข้ึนแตะที่หนาอกของฉัน

พลางกับกลาววา ”ขอสาบานตออัลลอฮฺ วิชาความรูจะเปนเร่ือง

ที่งายดายแกทานอยางแนนอนอบู มุนซิรฺเอย” (บันทึกโดยมุสลิม 

: 810) 

  

มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮู เลา

วา ”ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดมอบหมายให

ฉันรักษาทรัพยซะกาตเราะมะฎอน (ซะกาตฟฏเราะฮฺ) ตอมาได

มีผูมาขโมยอาหาร ฉันจึงไดจับกุมตัวเขาไวได แลวบอกเขาวา
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ฉันจะจับเจาไปใหทานเราะสูลอยางแนนอน...ตอมาในตอน

สุดทายของหะดีษไดระบวุา  

َو�َْت  َِِذل
َ
  أ

َ
  فَِيلِشَك  ِِل

ْ
ُريِْسّ  ييَ َ  فَاقَْيأ

ْ
لَل  ، لَنْ  لل ََ ِ  ِمنْ  َعغَيَْك  يَ َّ   َحافٌِظ  ل

َ
 ، َوال

َّ  َشيَْطانٌ  َ�ْقَيَ�َك  ّ  ، َ�َقاَل  تُْصِبحَ  َح ِِ
َّ َّ  ل ََ  ُ َّ َما«:  وََسغّمَ  َعغَيْهِ  ل

َ
 قَدْ  ِِنّهُ  أ

َدقََك   ]٣٢٧٥للخاري ايقم  روله[ »َشيَْطانٌ  َذلكَ  َ ُذوٌل، وَُهوَ  ََ
ความวา ทานจงอานอายะฮฺกุรสียฺทุกคร้ังเม่ือตองการจะเขา

นอน ซึ่งอัลลอฮฺจะปกปองทานตลอดทั้งคืน และชัยฏอนจะไม

เขาใกลทานจนกระทั่งสวาง แลวทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดบอกกับอบู ฮุร็อยเราะฮฺวา “มันพูดจริงกับทานนะ 

แตมันเปนจอมโกหก นั่นคือชัยฎอน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ : 

3275) 

 

2.  อัลลอฮฺทรงมีความรูอยางกวางขวาง รอบรูทุกส่ิงทุก
อยาง รูถึงส่ิงที่ไดเกิดข้ึนมาแลว ส่ิงที่กําลังจะเกิดข้ึนและส่ิงที่ยัง

ไมเกิดข้ึน อัลลอฮฺตรัสวา 

ُ�بِ  َمَفاتِحُ  وَِعنَدهُۥ ﴿ ۡ�َغ �  �َ  ٓ لَُمَها لَمُ  ُهَوۚ  إِّ�  َ�ع� ََع� ِ  ِ�  َما َو ّ�َ
�ۡ �  �ِۡ َح�  َوَما َو���

ُط  َُ �َ َ لَُمَها إِّ�  َوَرقَةٍ  ِمن � �ِض  ُظلَُ�ِٰت  ِ�  َحّبةٖ  َوَ�  َ�ع�
َ بٖ  َوَ�  ���  يَا�ٍِس  َوَ�  َرط�

 ]٥٩: لألنعام [﴾ ٥ ّمبِ�ٖ  َُِ�ٰبٖ  ِ�  إِّ� 
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ความวา “และที่พระองคมีบรรดากุญแจแหงความเรนลับ โดย

ไมมีใครลวงรูในส่ิงเรนลับไดเวนแตพระองคเทานั้น พระองคเปน

ผูทรงรอบรูในทุกส่ิงที่มีอยูในแผนดินและในทองมหาสมุทร ทรง

รอบรูถึงการรวงลงมาของใบไมและรอบรูถึงเมล็ดพันธุที่อยูใน

ความมืดของดิน และไมมีส่ิงที่ออนนุมเปยกชื้นและส่ิงที่แหง

เกรียมใด นอกจากทั้งหมดจะมีอยูในบันทึกอันชัดแจง” (อัล-อัน

อาม  : 59) 

 

3. พระองคอัลลอฮฺทรงยิ่งใหญและอํานาจของพระองค

ชางกวางขวางและยิ่งใหญมาก อัลลอฮฺตรัสวา 

ْ  َوَما﴿ َ  قََدُروا َّ �  َّ رِهِۦ َح �ُض  قَد�
َ ۡ�ََِ�َٰمةِ  يَو�مَ  َ�ب�َضُتُهۥ َ�ُِٗعا َو��� َ�َٰ�ُٰت َو� � َّ  س

ُٰتۢ  َّ وِ َُِمُنِهۦِۚ  َمط� ٰ  ُسب�َ�َٰنُهۥ �ِ َِ ٰ ُِ�ونَ  َ�ّما َوتََ�  ] ٦٧: لكَمي [﴾  ٦ �ُ��

ความวา “และพวกเขามิไดใหความยิ่งใหญตออัลลอฮฺตาม

สถานะของพระองคอยางแทจริง และแผนดินนี้ทั้งหมดเปนเพียง

กําพระหัตถหนึ่งของพระองคในวันกิยามะฮฺ และชั้นฟาทั้งหลาย

จะมวนกล้ิงดวยพระหัตถขวาของพระองค มหาบริสุทธ์ิยิ่งแด

พระองค และพระองคทรงสูงสงเหนือจากส่ิงที่พวกเขาต้ังภาคี”  

(อัล-ซุมัร  : 67) 
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            4. การปกปกษรักษาชั้นฟาและผืนแผนดินทั้งหลาย

ไมไดเปนเร่ืองที่หนักหนาและไมเปนการยุงยากแตอยางใด

สําหรับอัลลอฮฺเลย แตทวากลับเปนเร่ืองงายดายแกพระองค 

ดังที่พระองคตรัสวา 

َ  إِنّ ﴿ َّ ُك  � َِ َ�َٰ�ٰتِ  ُ�م� َّ �َض  �س
َ ن َو���

َ
ٓ  َوَۡ�ِن تَُزوَ�ۚ  أ َكُهَما إِن�  َزاَ�َا ََ م�

َ
 ِمن�  أ

َحدٖ 
َ
ِدهِۦٓۚ  ّمِنۢ  أ   ] ٤١: فاطي [ ﴾  ٤َ�ُفوٗر� َحلًُِما َ�نَ  إِنُّهۥ َ�ع�

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงคํ้าจุนชั้นฟาทั้งหลายและแผนดิน

เอาไว มิใหมันตกหลนลงมา และหากมันทั้งสองตกหลนลงมา ก็

ไมมีผูใดคํ้าจุนมันทั้งสองเอาไวไดนอกจากพระองค แทจริง

พระองคเปนผูทรงขันติ ผูทรงอภัยเสมอ” (ฟาฏิร : 41) 

 

 

َ  لهللا وسغم ع نبيقا �مد وع يل ولممد هللا رل للعال� ، َو
حبه أجع�   .َو

  
 


