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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เรื่องราวของทานนบียูนุส อะลัยฮิสสลาม 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดทานเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณวาไม

มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว ไมมีภาคีใดๆ

สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

ในคัมภีรอัลกุรอานอันมีเกียรติ อัลลอฮฺทรงเลาเรื่องราว

ของบรรดานบีและบรรดาเราะสูลไวมากมาย เพื่อที่เราจะได

นํามาเปนขอคิดและบทเรียน  และเพื่อใหหัวใจของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หนักแนนและสงบน่ิง  เปนการเพิ่ม

พลังความศรัทธา  เปนขอเตือนสติใหบรรดาผูศรัทธา  และ

ประโยชนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา 

ٞ  قََصِصِهمۡ  ِ�  َ�نَ  لََقدۡ  ﴿ ْوِ�  ِعۡ�َة
ُ
ۡلَ�ِٰب�  ّ�ِ

َ
ىٰ  َحِديٗثا َ�نَ  َما ٱۡ�  َوَ�ِٰ�ن ُ�ۡفَ�َ

ِي تَۡصِديقَ  َّ ءٖ  ُ�ِّ  َوَ�ۡفِصيَل  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  ٱ  ﴾ ١ يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٗ  َوُهٗدى َ�ۡ
 ]  ١١٠: يوسف[
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ความวา  “โดยแนนอนย่ิง  ในเรื่องราวของพวกเขาเปนบทเรียน

สําหรับบรรดาผูมีสติปญญา  มิใชเปนเรื่องราวท่ีถูกปนแตงขึ้น 

แตวาเปนการยืนยันความจริงที่อยูตอหนาเขา  และเปนการแจก

แจงทุกสิ่งทุกอยาง  และเปนการชี้ทางที่ถูกตอง  และเปนการ

เมตตาแกหมูชนผูศรัทธา” (ยูสุฟ: 111) 

และพระองคตรัสวา 

ُّ  َوُ�ّٗ  ﴿ ُق �َبآءِ  ِمنۡ  َعلَۡيَك  ّّ
َ
ُُّسلِ  أ ِ  ِ�  وََجآَءكَ  فَُؤاَدَكۚ  بِهِۦ نُثَّبُِت  َما ٱر َّق  َ�ِٰذه ۡۡ  ٱ

ىٰ  َوَموِۡعَظةٞ  َُ  ]  ١٢٠: هود[ ﴾ ١ رِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َوذِۡك

ความวา  "และท้ังหมดนี้เราไดบอกเลาแกเจา  จากเรื่องราวของ

บรรดาเราะสูล  เพื่อทําใหจิตใจของเจาหนักแนนและมายังเจา

แลวในเรื่องราวเหลานี้  ซึ่งความจริงและขอตักเตือน  และขอ

รําลึกสําหรับผูศรัทธาทั้งหลาย” (ฮูด: 120) 

และหนึ่งในบรรดาศาสนทูตคือทานนบียูนุส  อะลัยฮิส

สลาม  ซึ่งอัลลอฮฺทรงเลาเรื่องราวของทานในหลายอายะฮฺ 

พระองคตรัสวา 

َ�ةٌ   َ�نَۡت   َفلَۡوَ�   ﴿ ُۡ ٓ   َءاَمَنۡت   َق ٓ   َ�َنَفَعَها ٓ   يُو�َُس   َقۡومَ   إِّ�   إِيَ�ُٰنَها  َكَشۡفَنا  َءاَمُنواْ   رَّما
َيٰوةِ   ِ�   ٱۡ�ِۡزيِ   َعَذاَب   َ�ۡنُهمۡ  َ ۡۡ َيا  ٱ ّۡ ُّ َّۡعَ�ُٰهمۡ   ٱ ]  ٩٨:    يو�س[   ﴾  ٩  ِح�ٖ   إَِ�ٰ   َوَم
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ความวา  “ดังน้ัน ทําไมจึงไมมีหมูบานสักแหงหนึ่งศรัทธา  โดยที่

การศรัทธาของพวกเขาจะอํานวยประโยชนแกพวกเขา  นอกจาก

กลุมชนของยูนุสเมื่อพวกเขาศรัทธา  เราไดปลดเปลื้องการ

ลงโทษอันอัปยศจากพวกเขา  ในการมีชีวิตในโลกนี้และเราได

ยืดเวลาระยะหนึ่งแกพวกเขา” (ยูนุส: 98) 

อัลลอฮฺตรัสวา 

ن َ�َظنّ  ُمَ�ِٰضٗبا ّذَهَب  إِذ ٱُّونِ  َوَذا ﴿
َ
ن ٱلّظلَُ�ِٰت  ِ�  َ�َناَدىٰ  َعلَۡيهِ  ّّۡقِدرَ  ّلن أ

َ
 ّ�ٓ  أ

نَت  إِّ�ٓ  إَِ�ٰهَ 
َ
ٰلِِم�َ  ِمنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  ُسۡبَ�َٰنَك  أ َّ َََجۡبَنا ٨ ٱل ّۡيَ�ٰهُ  َ�ُۥ فَٱۡس ََ  ٱلَۡغمِّۚ  ِمنَ  َو
 ]  ٨٨-٨٧: نبياءاأل[ ﴾ ٨ ٱرُۡمۡؤِمنِ�َ  ِ�  ُۨ�  َوَ�َ�ٰرَِك 

ความวา  "และจงรําลึกถึงเรื่องราวของซันนูน (นบียูนุส)  เมื่อเขา

จากไปดวยความโกรธพรรคพวกของเขา  แลวเขาคิดวาเราจะไม

ทําใหเขาไดรับความลําบาก  แลวเขาก็รองเรียนทานกลางความ

มืดทึบทะมึนวา  ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองคทาน  มหา

บริสุทธิ์แหงพระองคทาน  แทจริงขาพระองคเปนผูหน่ึงในหมูผู

อธรรมท้ังหลาย ดังนั้นเราไดตอบรับการรองเรียนของเขาและเรา

ไดชวยใหเขารอดพนจากความทุกขระทม และเชนเดียวกันนี้  เรา

ชวยบรรดาผูศรัทธา” (อัล-อันบิยาอ: 87-88) 
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และพระองคตรัสวา 

َُۡسلِ�َ  رَِمنَ  يُو�َُس  ننّ  ﴿ َ�قَ  إِذۡ  ١ ٱرُۡم
َ
 فََ�نَ  فََساَهمَ  ١ ٱرَۡمۡشُحونِ  ٱۡلُفۡلِك  إَِ�  �

ُوُت  فَٱۡ�ََقَمهُ  ١ ٱرُۡمۡدَحِض�َ  ِمنَ  ۡۡ نُّهۥ فَلَۡوَ�ٓ  ١ ُملِيمٞ  َوُهوَ  ٱ
َ
 ٱرُۡمَسّبِِح�َ  ِمنَ  َ�نَ  �

آءِ  ۞َ�َنَبۡذَ�ٰهُ  ١ ُ�ۡبَعُثونَ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َ�ۡطنِهِۦٓ  ِ�  رَلَبَِث  ١ َُ �َبۡتَنا ١ َسقِيمٞ  َوُهوَ  بِٱۡلَع
َ
 َوأ

ةٗ  َعلَۡيهِ  َُ رَۡسۡلَ�ٰهُ  ١ َ�ۡقِط�ٖ  ّمِن َشَج
َ
ۡلٍف  ِماْئَةِ إَِ�ٰ  َوأ

َ
وۡ  �

َ
ْ  َٔ َ�  ١ يَزِ�ُدونَ  أ  اَمُنوا

َّۡعَ�ُٰهمۡ   ]  ١٤٨-١٣٩:  الةافا [ ﴾ ١ ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َ�َم

ความวา  "และแทจริงยูนุสนั้นอยูในหมูผูที่ถูกสงมาเปนเราะสูล 

จงรําลึกขณะที่เขาไดหนีไปยังเรือท่ีบรรทุกผูคนเต็มเพียบ  ดังน้ัน 

ยูนุสไดเขารวมจับสลาก  แลวเขาจึงอยูในหมูผูถูกพิชิต  (แพใน

การจับสลาก) แลวปลาตัวใหญไดกลืนเขา และเขาสมควรที่จะ

ถูกตําหนิ  หากวาเขามิไดเปนคนหนึ่งในหมูผูแซซองสดุดีแลว 

แนนอน  เขาจะอยูในทองปลาจวบจนกระทั่งวันฟนคืนชีพ  แลว

เราไดเหว่ียงเขาขึ้นบนที่โลงริมฝง ในสภาพที่ปวย และเราไดใหมี

ตนไม  (พันธไมเลื้อย)  น้ําเตางอกเงยขึ้น  ปกคลุมตัวเขา  และเรา

ไดสงเขาไปยัง  (หมูบานของเขา)  มีจํานวนหน่ึงแสนคนหรือเกิน

กวานั้น  แลวพวกเขาก็ศรัทธา  ดังนั้นเราจึงปลอยใหพวกเขามี

ความสุขสําราญชั่วระยะเวลาหน่ึง” (อัศศอฟฟาต: 139-148) 



 

7 

นักอรรถาธิบายอัลกุรอานกลาววา  อัลลอฮฺทรงสงทาน 

นบียูนุสไปยังเมือง  “นีนะวา”  แหงดินแดนอัล-มูศิล (ในประเทศ

อิรัก) ทานเชิญชวนชาวเมืองสูหนทางของอัลลอฮฺ  แตพวกเขา

ปฏิเสธ และยืนยันความด้ือดึงปฏิเสธของพวกเขา 

เมื่อเวลาผานไปเนิ่นนานและพวกเขายังคงเปนเชนนั้น

อยู ทานจึงออกมาจากเมืองนั้นและขึ้นเรือออกสูทะเล  ทันใดนั้น

เกิดความปนปวนในทองทะเลคลื่นใหญโหมใสพวกเขา  เรือเริ่ม

หนักและพวกเขาเกือบจะจม พวกเขาจึงปรึกษากันใหมีการจับ

สลาก  โดยชื่อใดที่ถูกจับไดพวกเขาจะโยนผูนั้นลงจากเรือเพื่อที่

เรือจะไดเบาขึ้น 

เมื่อพวกเขาจับสลาก ปรากฏวาจับไดชื่อของทานนบียู

นุส  แตพวกเขาไมอยากที่จะโยนทานลงทะเล  จึงเริ่มจับสลาก

ใหมอีกครั้ง  สลากถูกจับขึ้นมาเปนชื่อของทานเชนเดิม  ทาน

เตรียมตัวถอดเสื้อเพื่อกระโดดลงทะเล  แตพวกเขาปฏิเสธที่จะ

ใหทานทําเชนนั้น  จึงเริ่มจับสลากเปนครั้งที่สาม  ชื่อของทานก็

ถูกจับขึ้นมาอีกครั้ง  เปนความประสงคของอัลลอฮฺที่จะใหมี

เรื่องราวอันย่ิงใหญเกิดขึ้นกับทาน 
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อัลลอฮฺทรงสงปลาใหญตัวใหญจากทองทะเลมากลืน

ทาน  โดยทรงสั่งไมใหมันกินเน้ือหรือหักกระดูกของทาน เพราะ

ทานไมใชอาหารของมัน ปลาใหญจึงนําทานไปสูทองทะเล 

เมื่อทานนบียูนุสหยุดนิ่งอยูในทองปลาใหญ  ทานคิดวา

ทานเสียชีวิตแลว  แตเมื่อลองขยับตัว  รางกายก็ขยับได  ทานรู

ทันทีวาทานยังมีชีวิตอยู  ทานจึงรีบกมสุูดตออัลลอฮฺ  แลว

กลาววา “โอ พระผูอภิบาลของขาพระองค  ขาพระองคไดเคารพ

สักการะพระองค ณ สถานที่ซึ่งไมมีผูใดเคารพสักการะพระองค

เสมอเหมือนขาพระองคได” 

เมื่อเปนเชนน้ัน  อัลลอฮฺจึงทรงสั่งใหปลาใหญคายทาน

ไว  ณ  ผืนดินท่ีปราศจากมนุษย  ตนไม  หรือรมเงา  ในสภาพท่ี

ทานปวย  เนื่องดวยทานอยูในทองปลาใหญเปนเวลานาน

จนกระท่ังทานเหมือนกับลูกนกเกิดใหมที่ไรขน  

แลวอัลลอฮฺก็ทรงบันดาลใหตนไมงอกเงยเปนรมเงาอัน

รมเย็นใหแกทาน  พระองคทรงเมตตาทาน และสงทานกลับไป

ยังหมูบานของทานที่มีประชากรจํานวนแสนกวาคน  ทานเริ่ม

เชิญชวนพวกเขาสูทางของอัลลฮฺอีกครั้ง  พวกเขาก็ศรัทธา  การ
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ศรัทธาของชาวบานจึงกลายเปนความดีในตราชั่งของทาน ทั้งนี้ 

อัลลอฮฺทรงระงับการลงโทษพวกเขา ท้ังท่ีมีมูลเหตุของการถูก

ลงโทษเกิดขึ้นแลว 

บทเรียนบางสวนท่ีไดรับจากเร่ืองราวท่ีย่ิงใหญน้ี 

หน่ึง  เมื่อมีความทุกขยากยอมมีทางออก  และหลัง

ความยากลําบากยอมมีความงายดาย อัลลอฮฺตรัสวา 

ن َ�َظنّ  ُمَ�ِٰضٗبا ّذَهَب  إِذ ٱُّونِ  َوَذا ﴿
َ
ن ٱلّظلَُ�ِٰت  ِ�  َ�َناَدىٰ  َعلَۡيهِ  ّّۡقِدرَ  ّلن أ

َ
 ّ�ٓ  أ

نَت  إِّ�ٓ  إَِ�ٰهَ 
َ
ٰلِِم�َ  ِمنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  ُسۡبَ�َٰنَك  أ َّ َََجۡبَنا ٨ ٱل ّۡيَ�ٰهُ  َ�ُۥ فَٱۡس ََ  ٱلَۡغمِّۚ  ِمنَ  َو
 ]  ٨٨ -٨٧: األنبياء[ ﴾ ٨ ٱرُۡمۡؤِمنِ�َ  ِ�  ُۨ�  َوَ�َ�ٰرَِك 

ความวา  "และจงรําลึกถึงเรื่องราวของซันนูน (นบียูนุส)  เมื่อเขา

จากไปดวยความโกรธพรรคพวกของเขา  แลวเขาคิดวาเราจะไม

ทําใหเขาไดรับความลําบาก  แลวเขาก็รองเรียนทานกลางความ

มืดทึบทะมึนวา  ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองคทาน  มหา

บริสุทธิ์แหงพระองคทาน  แทจริงขาพระองคเปนผูหน่ึงในหมูผู

อธรรมท้ังหลาย ดังนั้นเราไดตอบรับการรองเรียนของเขาและเรา

ไดชวยใหเขารอดพนจากความทุกขระทม และเชนเดียวกันนี้  เรา

ชวยบรรดาผูศรัทธา” (อัล-อันบิยาอ: 87-88) 
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นักอรรถาธิบายอัลกุรอานกลาววา  ความมืดที่วานี้มี

สามชั้นคือ ความมืดของทะเล  ความมืดของกลางคืน  และความ

มืดขณะอยูในทองปลาใหญ 

อัลลอฮฺตรัสวา 

ا ٱۡلُعۡ�ِ  َمعَ  فَِِنّ  ﴿ � ٱۡلُعۡ�ِ  َمعَ  إِنّ  ٥ �ُۡ�ً  ]  ٦  ،٥: الشح[ ﴾ ٦ �ُۡ�ٗ

ความวา   “แทจริงความยากลําบากจะมาพรอมกับความ

งายดาย แทจริงความยากลําบากจะมาพรอมกับความงายดาย” 

(อัชชัรหฺ: 5-6) 

นักกวีกลาววา 

     َ   اا الىتاِ  يُق ِض يَ  نازل ٍ  ّل مُ ول
ً
 جُ مَ خْ ــاا الــنمِ  اهللاِ  دَ ــعنوَ  ررع

 جُ مَ ىْ اا ال �ُ نّ أُظ  نُت �ُ وَ  ْت جَ مِ فُ  اااتُ قَ لَ حَ  ْت اَ كَ حْ تَ ا اسْ فلاّ  اصْت َض     

บางทีทุกขภัยที่ประสบ อาจทําใหเราอับจนหนทาง 

แตอัลลอฮฺทรงมีทางออกให 

ทุกขภัยนั้นอาจบีบค้ันกดดัน กระทั่งเมื่อถึงเวลาที่กําหนด 

มันก็คลี่คลาย ทั้งท่ีกอนหนานี้เราเคยคิดวาหมดสิ้นหนทางแลว 
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สอง  ความยําเกรงตออัลลอฮฺเปนหนทางสูการรอดพน

ในโลกนี้และโลกหนา อัลลอฮฺตรัสวา 

نُّهۥ فَلَۡوَ�ٓ  ﴿
َ
 ﴾ ١ ُ�ۡبَعُثونَ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َ�ۡطنِهِۦٓ  ِ�  رَلَبَِث  ١ ٱرُۡمَسّبِِح�َ  ِمنَ  َ�نَ  �

 ]  ١٤٤-١٤٣:  الةافا [

ความวา  “หากวาเขามิไดเปนคนหน่ึงในหมูผูแซซองสดุดีแลว 

แนนอน  เขาจะอยูในทองปลาจวบจนกระทั่งวันฟนคืนชีพ” (อัศ

ศอฟฟาต: 143-144) 

อัลลอฮฺตรัสวา 

َّقِ  َوَمن ﴿ �َ  َ َّ َُٗجا ّ�ُۥ َ�َۡعل ٱ زُۡقهُ  ٢ َ�ۡ ُۡ :  الطالق[﴾  َ�ۡتَِسُبۚ  َ�  َحۡيُث  ِمنۡ  َوَ�

٣-٢  [ 

ความวา  "และผูใดยําเกรงอัลลอฮฺ  พระองคก็จะทรงหาทางออก

ใหแกเขา และจะทรงประทานปจจัยยังชีพแกเขาจากท่ีที่เขามิได

คาดคิด” (อัฏเฏาะลาก: 2-3) 

และพระองคตรัสวา 

ِينَ  َُّنّ�ِ  ُُمّ  ﴿ َّ ْ  ٱ ٰلِِم�َ  ّونََذرُ  ٱّ�َقوا َّ  ]  ٧٢: مم�م[ ﴾ ٧ ِجثِّيٗا �ِيَها ٱل
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ความวา “แลวเราจะใหบรรดาผูยําเกรงรอดพน แลวเราจะปลอย

ใหบรรดาผูอธรรมคุกเขาอยูในน้ัน” (มัรยัม: 72) 

สาม  อัลลอฮฺทรงตอบรับดุอาอของผูศรัทธา  ดังจะเห็น

วาเมื่อทานนบียูนุสวิงวอนขอและพึ่งพิงไปยังพระเจาของทาน 

พระองคก็ทรงปลดปลอยทานจากความทุกข อัลลอฮฺตรัสวา 

َََجۡبَنا ﴿ ّۡيَ�ٰهُ  َ�ُۥ فَٱۡس ََ  ]  ٨٨: األنبياء[ ﴾ ٨ ٱرُۡمۡؤِمنِ�َ  ِ�  ُۨ�  َوَ�َ�ٰرَِك  ٱۡلَغمِّۚ  ِمنَ  َو

ความวา  “ดังน้ันเราไดตอบรับการรองเรียนของเขาและเราได

ชวยใหเขารอดพนจากความทุกขระทม และเชนเดียวกันนี้เรา

ชวยบรรดาผูศรัทธา” (อัล-อันบิยาอ: 88) 

และพระองคตรัสวา 

ّمن ﴿
َ
ُّ  ُ�ِيُب  أ  ]  ٦٢: لالا[ ﴾ ٦... ٱرّسوٓءَ  َوَ�ۡ�ِشُف  َدَ�هُ  إَِذا ٱرُۡمۡضَط

ความวา "หรือผูใดเลาจะตอบรับผูรองทุกข  เมื่อเขาวิงวอนขอตอ

พระองค และทรงปลดเปลื้องความชั่วรายนั้น” (อัน-นัมล: 62) 

จากทานสะอัด  บิน อบีวักกอศ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮ ุ

กลาววา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  
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ََْطِن الُوِ   َدْعَوةُ ِري اّلوِن ِِرْ َدَع وَُهوَ  « ِّ ُ نُْت : ِِ  ِِ 
ََ نَْت ُسبَْحانَ

َ
 أ
ّ
َ ِِال

َ
الَ َِِ

 ُ
َ
َ ُ ّّ  اْستََااَل ا

ّ
ّإ ِِال َّ ٍء  ْ ٍَ  ِِ  ُمْسِلمي 

َُ اَِاا رَُجلي  » ِمَن الّ�الِِاَ�، فَ ِنُّه لَْم يَْد
 ] ٣٥٠٥امصم  سننه ِ روا  التمذي[

ความวา  "คําวิงวอนขอของซุนนูน (นบียูนุส)  ขณะที่ทานอยูใน

ทองปลาใหญคือ: ‘ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองค  มหา

บริสุทธิ์แดพระองค  แทจริงขาพระองคอยูในหมูผูอธรรม’ แทจริง

ไมมีมุสลิมคนใดท่ีวิงวอนเชนนี้  นอกเสียจากอัลลอฮฺจะทรงตอบ

รับคําขอของเขา” (บันทึกโดย  อัต-ติรมีซีย  ในสุนันของทาน  เลข

หะดีษ 3505) 

สี่  อัลลอฮฺทรงออนโยนตอบาวของทาน  ดังจะเห็นวา

ทานนบียูนุสนั้น เมื่อปลาใหญคายทานไวบนหาดในขณะที่ทาน

ปวย   อัลลอฮฺทรงใหตนไมงอกเงยขึ้น เพื่อชวยเหลือทาน

นักวิชาการบางทานกลาววาตนไมดังกลาวคือตนฟกทอง  ใบมัน

นิ่มและมีรมเงากวาง  ผลกินไดต้ังแตเริ่มออกผลจนถึงวาระของ

มัน กินไดท้ังสดและดวยการปรุง กินไดทั้งเปลือกและเมล็ด 

หา  เดชานุภาพและความสามารถของอัลลอฮฺตะอาลา

นั้นไมมีที่สิ้นสุด อัลลอฮฺตรัสวา 
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﴿  ٓ َما ّّ ِ ۥٓ  إ هُ ُُ ۡم
َ
ٓ  أ َرادَ  إَِذا

َ
ن ا ًٔ َشۡ�  أ

َ
 ]  ٨٢: �س[ ﴾ ٨ َ�َيُكونُ  ُ�ن َ�ُۥ َ�ُقوَل  أ

ความวา  "แทจริงพระบัญชาของพระองค  เมื่อทรงประสงคสิ่งใด 

พระองคก็จะตรัสแกมันวา ‘จงเปน’ แลวมันก็จะเปนขึ้นมา” (ยา

สีน: 82) 

พระองคคือผูทรงบัญชาปลาใหญไมใหกินเนื้อและ

ไมใหหักบดเค้ียวกระดูกของทานนบียูนุส 

หก  แทจริงผูศรัทธาอาจจะถูกลงโทษในโลกน้ี  เพราะ

ความผิดของเขา อัลลอฮฺตรัสวา 

 ]  ١٢٣: النساء[ ﴾ بِهِۦ ُ�ۡزَ  ُسوٗٓء� َ�ۡعَمۡل  َمن ﴿

ความวา “ผูใดท่ีกระทําไมดีเขาก็ถูกตอบแทนดวยความไมดีนั้น” 

(อัน-นิสาอ: 123) 

และพระองคตรัสวา 

﴿  ٓ َ�َٰبُ�م َوَما
َ
يِۡديُ�مۡ  َكَسَبۡت  فَبَِما ّمِصيَبةٖ  ّمِن أ

َ
�  ْ  ﴾ ٣ َكثِ�ٖ  َعن َو�َۡعُفوا

 ]  ٣٠: الشورى[

ความวา  "และเคราะหกรรมอันใดที่ประสบแกพวกเจา  ก็เนื่อง

ดวยน้ํามือของพวกเจาไดขวนขวายได  และพระองคทรงอภัย

ความผิดให (มากตอมากแลว)” (อัชชูรอ: 30) 


