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Allah Ta 'ala berfirman,  

 ِظيمُُّاْلعَُُّّاْلَعِلي َُّوُىَوُّ

"Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. Al-

Baqarah/2:255),  

ُُّىَوُّ    اْلَكِبيُُُّّاْلَعِلي َُّوَأنَُّّاَّللَّ

"Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi lagi 

Maha Besar.” (QS. Al-Hajj/22:62), 

 اْْلَْعَلىُّرَبِّكُُّّاْسمََُُّّسبِّحُّ

"Sucikanlah nama Rabbmu Yang Paling Tinggi" (QS. Al-

A'la/87:1), 

 اْْلَْعَلىُّرَبِّوَُُِّّوْجوُُِّّابِْتَغاءُِّإّلَُّّ

"Tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena 

mencari wajah (keridhaan) Rabbnya Yang Maha Tinggi." 

(QS. Al-Lail/92:20), 

 اْلُمتَ َعالُُّّاْلَكِبيَُُُّّوالشََّهاَدةُُِّّاْلَغْيبَُُّّعالُُِّ

"Yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak; 

Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi." (QS. Ar-Ra'du/13:9).  



 

Nama-nama ini menunjukkan akan ketinggian-Nya secara 

mutlak dari segala segi dan sisi:  

Dia Mahatinggi Dzat-Nya, Dia bersemayam di atas Arsy, 

tinggi di atas semua makhluk-Nya. Allah Ta'ala berfirman,  

 اْستَ َوىُّاْلَعْرشَُُّّعَلىُّالرَّْْحَنُّ

”(Yaitu) Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas 

'Arsy. " (QS. Thaha/20:5)  

 اْلَعْرشَُُّّعَلىُّاْستَ َوىُُّثَُّّ

"Lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy." (QS. Al-A'raaf/7:54).  

Maksudnya yaitu tinggi di atas, yang sesuai dengan 

kebesaran, kemuliaan, dan keagungan-Nya.  

Dia Mahatinggi dalam kedudukan-Nya, tinggi sifat dan 

keagungan-Nya. Karena sifat-sifat-Nya sangat agung dan 

tidak ada yang dapat menyerupai-Nya dan tidak ada satu 

sifat pun yang mirip dengan-Nya. Bahkan tidak ada seorang 

hamba yang dapat meliputi satu sifat-Nya.  

Dia Mahatinggi dalam kekuasaan-Nya, Dia menguasai 

segala sesuatu. Segala sesuatu dekat dengan-Nya, semua 

makhluk ubun-ubunnya di tangan-Nya. Tidak ada yang 

bergerak dari mereka dan tidak ada yang diam, kecuali 



 

dengan seizin-Nya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi 

dan apa yang tidak Dia kehendaki pasti tidak akan terjadi.  

Telah banyak dalil dan bukti serta keterangan akan 

ketinggian Allah di atas makhluk-Nya. Di Al-Qur‘an terdapat 

lebih dari 1000 dalil akan ketinggian Allah, dan hal ini 

terangkai dalam beberapa hal:  

1.  Penjelasan tentang ketinggian-Nya,  

 ِعَباِدهُُِّّفَ ْوقُُّّاْلَقاِىرَُُّّوُىوُّ

"Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hamba-Nya." (QS. 

Al-An'aam/6:18),  

 ِهمُّْفَ ْوقُُِّّمِّنُّرَب َُّهمََُّيَاُفونُّ

"Mereka takut kepada Rabb mereka yang berkuasa atas 

mereka. " (QS. An-Nahl: 50).  

Dari Sa'ad bin Abi Waqqashsh radhiyallahu ‘anhu, 

"Bahwasanya Sa'ad memutuskan terhadap Bani 

Quraizhah untuk mereka yang sudah baligh agar dibunuh 

dan untuk ditawan keturunan mereka, serta dibagi harta 

mereka, lalu hal tersebut disampaikan kepada Nabi 

shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu beliau bersabda,  

 ةٍُّعَُّقُِّرُّْأَُُّّةُِّعَُّب ُّْسُُّّقُّوُّْف َُُّّنُّمُُّّهللاُُِّّمُّكُِّبُُُّّمُّْهُّيُّْفُُِّّتُّمُّكُّحُُّّدُّقَُّلَُّ



 

"Sungguh engkau telah memutuskan terhadap mereka 

dengan hukum Allah yang ada di langit yang ketujuh". 

(HR. An-Nasaa'i dalam Al-Kubra, Al-Bazzaar, Al-Hakim 

dan selain mereka)1 

2.  Penjelasan tentang al-'uruuj (naiknya) sesuatu 

kepada-Nya,  

 إِلَْيوُُِّّيَ ْعرُجُُُُّّثَُُّّّاْْلَْرضُُِّّإَلُُّّالسََّماءُُِِّّمنُُّّاْْلَْمرُُّّيَُدبِّرُّ

"Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian 

( urusan) itu naik kepada-Nya." (QS. As-Sajdah/32:5), 

 إِلَْيوَُُِّّوالر وحُُُّّاْلَمََلِئَكةُُُّّتَ ْعرُجُُّ.َُّمَعارِجُّالُُِّّْذيُّاَّللَُُِّّّمِّنُّ

"(Yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-

tempat naik. Malaikat-malaikat dan jibril naik 

( menghadap) kepada Rabb." (QS. Al-Ma’aarij/70:3-4).  

3.  Penjelasan tentang as-su'uud (naiknya) sesuatu 

kepada-Nya,  

 يَ ْرفَ ُعوُُُّّالصَّاِلحَُُُّّواْلَعَملُُُّّالطَّيِّبُُّّاْلَكِلمَُُُّّيْصَعدُُِّّإلَْيوُِّ

                                                           
1  Sunan Al-Kubra nomor 5906 dan ini adalah lafazh beliau. Dan 

Musnad Al-Bazaar nomor 1091, Mustadrak Al-Hakim 2/124. Dan 

hadits ini dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Muwaafaqatu Al-Khabar 

2439. Lihat As-Silsilah Ash-Shahihah nomor 2745. 



 

"Kepada-Nya-lah naik perkataan-perkataan yang baik dan 

amal yang saleh dinaikkan-Nya." (QS. Fathir/35:10) 

Di dalam Ash-Shahihain2 dari Abu Hurairah radhiyallahu 

‘anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda,  

ُّالطَّيِّبُُِّّإّلَُُّّّاَّللَُُِِّّّإَلَُُّّيْصَعدَُُّّوَّلُُّّطَيِّبَُُّّكْسبُُِّّمنََُُّّتَْرةٍُُّّبَِعْدلَُُّّتَصدَّقَُُّّمنُّ

َُُّّكَماُِّلَصاِحِبَهاُّيُ َربِّيَهاُُّثَُُّّّبَِيِميِنوُُِّّيَ تَ َقب َُّلَهاُّاَّللََُُّّّفَِإنَُّّ َُّحّتَُُّّّفُ ُلوَّهَُُُّّأَحدُُكمُُّّْيُ َربِّ

 اْْلََبلُُِّّمْثلََُُّّتُكونُّ

”Barangsiapa yang bersedekah dengan sebiji kurma dari 

hasil yang baik dan tidak akan naik kepada Allah kecuali 

yang baik. Sesungguhnya Allah menerimanya dengan 

tangan kanan-Nya kemudian Allah mengembangkan 

untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang dari kalian 

yang mengembangkan tanamannya hingga seperti 

gunung."  

4.  Penjelasan tentang dinaikkannya sebagian hamba-

Nya kepadaNya.  

ُّإِلَْيوُُِّّاَّللُُُّّّرَّفَ َعوَُُُّّبل
                                                           
2  Shahih Al-Bukhari nomor 7430 dan ini adalah lafazh beliau, dan 

Shahih Muslim nomor 1014. 



 

"Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa 

kepada-Nya" (QS. An-Nisa’/4:158) 

ُّ  ِإَلَُُّّّكُّرَاِفعُُّوَُُُّّمتَ َوفِّيكُُِّّإّنِ

"Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepada-Ku." (QS. 

Ali Imran/3:55)  

5.  Penjelasan tentang diturunkannya Al-Qur‘an,  

 اْلَِْكيمُُّّاْلَعزِيزُُِّّاَّللَُُِِّّّمنُُّّاْلِكَتابُُّّتَنزِيلُُّ

"Kitab (Al-Qur'an ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Az-Zumar/39:1) 

 اْلَعاَلِميُُّّرَّبُُِّّمنُِّفيوُُِّّرَْيبَُُّّّلُُّّاْلِكَتابُُّّتَنزِيلُُّ

"Turunnya Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, 

(adalah) dari Rabb semesta alam." (QS. As-Sajdah: 2) 

6.  Penjelasan tentang keberadaan-Nya di atas langit,  

ُّأَِمنُتمُّأَمُّْ.ََُّتُورُُِّّىيُُّّفَِإَذاُّاَْلْرضُُِّّبُكمََُُُّّيِْسفَُُّّأنُّالسََّماءُِّفُُّّمَّنُّأَأَِمنُتم

 َنِذيرَُُِّّكْيفَُُّّفَستَ ْعَلُمونَُُّّحاِصباًَُُّّعَلْيُكمُُّّْيُ ْرِسلََُُّّأنُّالسََّماءُِّفُُّّمَّن

"Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di 

langit bahwa Dia menjungkir balikkan bumi bersama 



 

kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. 

atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di 

langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. 

Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat 

mendustakan) peringatan-Ku. " (QS. Al-Mulk/67:16-17) 

Di dalam Shahih Muslim3 dari hadits Mu’awiyah bin Al-

Hakam radhiyallahu ‘anhu  

ُّ؟َُّمنُُّّ:قَالُُّّالسََّماءُُِِّّفُُّّ:قَاَلتُُّّ؟ُّاَّللَُُُّّّأَْينُُّّ:ََلَاُّفَ َقالُّ ُّأَْنتُُّّ:قَاَلتَُُّّأََن

ُُّمْؤِمَنةٌُُّّفَِإن ََّهاُّأَْعِتْقَهاُّ:قَالُُّّاَّللََُُِّّّرُسولُّ

bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya 

kepada budak perempuan, ”Di mana Allah?" Budak 

perempuan itu menjawab, "Dia di atas langit." Beliau 

bertanya, ”Siapakah aku?” Dia menjawab, "Engkau 

adalah Rasulullah." Rasulullah berkata, "Merdekakan dia 

karena dia wanita yang mukminah."  

Selain itu, di dalam At-Tirmidzi4 dari Abdullah bin 'Amr 

radhiyallahu ‘anhuma beliau berkata bahwa Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,   

                                                           
3  Nomor 537. 

4  Dalam Jami'-nya nomor 1924 dan dishahihkannya. Diriwayatkan juga 

oleh Abu Dawud nomor 4941, Ahmad 2/160, Al-Hakim 4/159 dan 

selain mereka. 



 

ُّالسََّماءُُِِّّفَُُّّمنُُّّيَ ْرَْحُْكمُُّّْاْْلَْرضُُِّّفَُُّّمنُُّّاْرَْحُواُّالرَّْْحَنُُّّيَ ْرَْحُُهمُُّّْالرَّاِْحُونُّ

"Orang yang penyayang akan disayangi Ar-Rahmaan 

(Allah yang Maha Kasih Sayang). Sayangilah manusia 

yang di muka bumi, pasti kalian akan dirahmati oleh Dzat 

yang di atas langit." 

7.  Penjelasan tentang diangkatnya kedua tangan dan 

diarahkannya kepada-Nya.  

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Salman Al-Farisi 

radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,  

ُِّصْفًراُّيَ ُردَُُّهَاَُّأنَُُّّيَدْيوُُِّّإِلَْيوُُِّّالرَُّجلَُُُّّرَفعَُُِّّإَذاَُّيْسَتْحِييَُّكِريٌَُُّّحِيي ُُّّاَّللََُُِّّّإنَُّّ

َُّخائِبَ تَ ْيُّ

"Sesangguhnya Allah Mahamalu lagi Mahamulia, Dia malu 

jika hamba-Nya mengangkat kedua tangannya kepada-

Nya lalu Dia menolaknya dalam keadaan hampa."5 

8.  Isyarat kepada-Nya dengan menunjuk ke atas  

                                                           
5  Dalam Jami’-nya nomor 3556 dan dishahihkan olehnya. Dan 

diriwayatkan juga oleh Abu Daud nomor 1488, Ibnu Majah nomor 

3865, Ahmad 5/138, Ibnu Hibban nomor 876, 880, Al-Hakim 1/ 497 

dan dishahihkannya. 



 

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh manusia yang 

paling tahu tentang-Nya (yaitu Nabi Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wasallam) ketika beliau berada dalam 

perkumpulan yang amat mulia pada hari yang paling 

mulia, beliau berkata kepada manusia,  

َُّوأَدَّْيتُُّّبَ لَّْغتَُُّّقدُُّّأَنَّكَُُّّنْشَهدُُّّ:قَاُلواُّ؟قَائُِلونُُّّأَنْ ُتمَُُّّْفَماَُّعنُُُِّّّتْسأَُلونَُُّّوأَنْ ُتمُّْ

ُّالنَّاسُُِّّإَلَُُّّويَ ْنُكتُ َهاُّالسََّماءُُِِّّإَلُُّّيَ ْرفَ ُعَهاُّالسَّبَّابَةُُِِّّبِِْصَبِعوُُِّّ:فَ َقالَُُّّوَنَصْحتُّ

 َمرَّاتُُّّثَُّثََلُُّّاْشَهدُُّّاللَُّهمَُُّّّاْشَهدُُّّاللَُّهمَُّّ

"Kalian ditanya tentang diriku, maka apa yang kalian 

katakan? Mereka menjawab, "Kami bersaksi bahwa 

engkau telah menyampaikan, melaksanakan, dan 

menasihati. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

mengangkat jari telunjuknya ke arah langit kemudian 

mengarahkannya kepada manusia seraya berkata, "Ya 

Allah saksikan, Ya Allah saksikan -3 kali-." (HR. Muslim)6 

9.  Kabar berita dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang 

naik-turunnya beliau antara Musa alaihissalam dan 

Rabbnya pada waktu malam Isra' dan Mi'raj untuk 

meminta keringanan shalat. Beliau naik kepada Rabbnya 

                                                           
6  Nomor 1218 dan ini merupakan bagian dari hadits Jabir yang 

panjang tentang sifat hajinya Nabi. 



 

lalu kembali kepada Musa berkali-kali. Hadits Al-Mi'raj 

diriwayatkan dalam Ash-Shahihain7 dan selain keduanya.  

10. Kabar berita dari Allah Ta'ala tentang Fir'aun bahwa dia 

berkeinginan untuk naik ke atas langit untuk melihat 

kepada sesembahannya Musa, lalu dia mendustakan 

kabar berita yang disampaikan oleh Musa tentang 

keberadaan Allah di atas langit.  

ُّاْْلَْسَبابُُّّأَبْ ُلغُُُّّلََّعلِّيَُّصْرحاًُُِّّلُُّّاْبنَُُِّّىاَمانُُّّيُُِّّفْرَعْونَُُُّّوقَالُّ َُّأْسَبابُّ.

ُُُّّموَسىُِّإلَوُُِِّّإَلُُّّفََأطَِّلعَُُّّالسََّماَواتُّ ُّلِِفْرَعْونُُّّزُيِّنُُّّوََكَذِلكَُُّّكاِذبًَُُّّْلَظُن وَُُُّّوِإّنِ

 تَ َبابُُِّّفُُِّّإّلَُُِّّّفْرَعْونَُُّّكْيدَُُّّوَماُّالسَِّبيلَُُّّعنَُُِّّوُصدََُُّّّعَمِلوُُُِّّسوءُُّ

'Dan berkatalah Fir'aun: "Hai Haman, buatkanlah bagiku 

sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke 

pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat 

melihat Ilah Musa dan sesungguhnya aku memandangnya 

seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun 

memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia 

dihalangi dari jalan (yang benar); dan tipu daya Fir'aun 

itu tidak lain hanyalah membawa kerugian." (QS. 

Ghafir/40:36-37).  

                                                           
7  Shahih Al-Bukhari nomor 342 dan Shahih Muslim nomor 163 dari 

Hadits Anas bin Malik dari Abu Dzar Al-Ghifaari radhiyallahu ‘anhu. 



 

Maksudnya, sesungguhnya aku yakin Musa berdusta 

dalam kabar beritanya tentang keberadaan Allah di atas 

langit. Oleh karena itu, barangsiapa yang meniadakan 

ketinggian Allah di atas langit, maka dia memiliki 

keserupaan dengan Fir'aun. Barangsiapa yang 

menetapkan ketinggian Allah, maka dia berada di atas 

manhaj (jalan) Musa alaihissalam serta di atas manhaj 

para nabi.  

Dalil-dalil ini dan yang serupa dengannya sangat banyak 

dalam Al-Qur‘an dan Sunnah, semuanya menetapkan 

ketinggian Allah dan bahwasanya Dia tinggi di atas segala 

sesuatu dan tidak ada yang di atas-Nya. Bahkan Dia di atas 

Arsy yang mulia sebagaimana yang telah Dia kabarkan 

tentang diri-Nya dan yang telah dikabarkan oleh Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang telah 

baku dan disepakati oleh para ulama salaf dan imam kaum 

muslimin.  

Abu Nashr As-Sijzi rahimahullah berkata dalam kitabnya 

"Al-Ibanah", "Para imam kita seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik 

bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Zaid, Abdullah 

bin Mubaarak, Fudhail bin 'Iyadh, Ahmad bin Hanbal, Ishaq 

bin Rahawaih semuanya sepakat bahwa Allah dengan Dzat-

Nya di atas Arsy dan bahwasanya ilmu-Nya di semua 

tempat."8  

                                                           
8  Dinukil dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Majmu' 3/ 262. 



 

Beriman tentang ketinggian Allah di atas makhluk-Nya 

mewariskan kepada seorang hamba pengagungan kepada 

Allah, merendahkan diri kepada-Nya, pasrah kepada-Nya dan 

menyucikan diri-Nya dari kekurangan dan aib, 

mengikhlaskan dalam beribadah kepada-Nya, serta 

menjauhkan diri dari menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. 

Allah Ta'ala berfirman,  

ُُّىوُُّّاَّللَََُُّّّوَأنَُُّّّاْلَباِطلُُُُّّىوُُُّّدونِوُُِِّّمنَُّيْدُعونَُُّّماَُّوَأنَُُّّّاْلَْق ُُُّّىوُُّّاَّللََُُِّّّبَِنََُُّّّذِلكُّ

 اْلَكِبيُُُّّاْلَعِلي ُّ

"(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena 

sesungguhnya Allah, Dialah ( Rabb) yang Haq dan 

sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, 

itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang 

Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. Al-Hajj/22:62).  

ُّالسََّماَواتُُِّّفَُُّّذرَّةٍُُِّّمثْ َقالََُُّّيِْلُكونَُُّّّلُُّّاَّللَُُُِّّّدونُُّّمِّنَُّزَعْمُتمُّالَِّذينُُّّاْدُعواُُّقلُّ

ُهمَُّلوَُُُّّوَماُِّشْركُُِّّمنُِّفيِهَماََُّلُمَُُّّْوَماُّاْْلَْرضُُِّّفَُُّّوَّلُّ ُّتَنَفعَُُُّّوَّلُّ.َُّظِهيٍُُّّمِّنُِّمن ْ

ُّقَالَُُّّماَذاُّقَالُواُُّلوِِبِمُّْق َُُُّّعنُّفُ زِّعَُُِّّإَذاَُّحّتََُُّّّلوُُُّّأَِذنُُِّّلَمنُُِّّإّلَُُِّّّعنَدهُُُّّالشََّفاَعةُُّ

 اْلَكِبيُُُّّاْلَعِلي َُُّّوُىوُُّّاْلَْقَُُّّّقَاُلواُّرَب ُكمُّْ



 

"Katakanlah: "Serulah mereka yang kamu anggap 

(sebagai ilah) selain Allah, mereka tidak memiliki 

(kekuasaan) seberat zarrah-pun di langit dan di bumi, 

dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam 

(penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada 

diantara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya."Dan 

tiadalah berguna syafat di sisi Allah melainkan bagi orang 

yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu, 

sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati 

mereka, mereka berkata: "Apakah yang telah 

difirmankan oleh Rabb-mu" Mereka menjawab: 

"(Perkataan) yang benar", dan Dia-lah Yang Maha Tinggi 

lagi Maha Besar. (QS. Saba'/34:22-23). 

 

 


