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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

เปาหมายตางๆ ของสูเราะฮฺยูนุส 
 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอการ

สดุดีแหงอัลลอฮฺและความสันติสุขปลอดภัยจงมีแดทานศาสน

ทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเครือ

ญาติตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานทั้งหลาย และ

ขาพเจาขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียง

พระองคเดียว โดยไมมีการต้ังภาคีใดๆ ตอพระองค และขาพเจา

ขอปฏิญาณวามุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค 

 

เปาหมายของสูเราะฮฺยูนุส 

การศรัทธาตออัล-เกาะฎออและอัล-เกาะดัรฺ  

 

สูเราะฮฺ ยูนุสเปนสู เราะฮฺมักกียะฮฺ  ที่ ไดมุ ง เนื้อหา

เก่ียวกับหลักการสําคัญของความเชื่อแหงศาสนาอิสลาม(อุศูล 

อัล-อะกีดะฮฺ อัล-อิสลามียะฮฺ) นั่นคือ การศรัทธาตออัลลอฮฺ การ
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ศรัทธาตอบรรดาคัมภีร การศรัทธาตอบรรดาศาสนทูต การ

ศรัทธาตอวันแหงการฟนคืนชีพและวันแหงการตอบแทน 

โดยเฉพาะการศรัทธาตออัล-เกาะฎออและอัล-เกาะดัรฺ หรือ

บันทึกกฎสภาวะตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีผูคนไมใชนอยท่ียังมี

ความรูสึกเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้ และพากันคนหาคําตอบ

และถกเถียงในประเด็นอัล-เกาะฎออและอัล-เกาะดัรฺวามนุษย

นั้นเปนผูท่ีถูกกําหนดชะตาชีวิตหรือเปนผูที่มีสิทธิ์คัดเลือกชีวิต

ของตนเอง ใชแตเทานั้นพวกเขายังมีความรูสึกเคลือบแคลง

สงสัยในความยุติธรรมของอัลลอฮฺ ตะอาลา และหิกมะฮฺของ

พระองค จึงพากันต้ังคําถามดวยความสงสัยวา ถาอัลลอฮฺทรง

ใหทางนําแกฉันแลว แนนอนที่สุดฉันก็ยอมอยูบนทางนํา หรือ

บางก็กลาวกันวา อัลลอฮฺทรงรูดีอยูแลววาใครเปนผูศรัทธาและ

ใครเปนผูปฏิเสธศรัทธา ดังน้ันก็ไมมีประโยชนอะไรอีกท่ีคนคน

หนึ่งจะทําอะมั้ลหากอัลลอฮฺทรงบันทึกวาเขาเปนชาวนรก 

อยางไรก็ตามสิ่งเหลาน้ีลวนมาจากความออนแอของอีมานและ

เปนความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องที่อัลลอฮฺทรงมีความปรีชา

ญาณและมีความยุติธรรม และพระองคนั้นจะไมทรงอธรรมตอ

ปวงบาวของพระองค 
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ซึ่งการมาของเน้ือหาและนัยของอายะฮฺในสูเราะฮฺนี้ก็

เพื่อเปนการยืนยันถึงแกนแทของการศรัทธาในความเอกะ

ของอัลลอฮฺ ญัลละวะอะลา และการศรัทธาตออัล-เกาะฎออ

และอัล-เกาะดัรฺ ในรูปแบบตางๆ บางครั้งก็มาในรูปแบบของ

เรื่องราวของบรรดานบี และบางครั้งก็มาในรูปแบบของการยํ้า

เตือนใหมนุษยรําลึกถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺ ความปรีชาของ

พระองค และความยุติธรรมของพระองคในการบริหารสรรพสิ่ง

ตางๆ ที่มีอยู  

ในหะดีษของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่

ทานมลาอิกะฮฺญิบรีล อะลัยฮิสลาม ไดถามทานวา  

 فَ « 
َ
   اَل قَ   انِ دَ �ْ اإلِ   ِن عَ   ِ�ْ ِبْ خْ أ

َ
َ وَ   هِ غِ سُ رُ وَ   هِ بِ تُ �ُ وَ   هِ تِ �َ ئِ َال مَ وَ   اهللاِ اِ   نَ مِ ؤْ تُ   نْ أ

ْ
 مِ وْ ال

 اِ  نَ مِ ؤْ تْ وَ  مِ اآلخِ 
ْ
ّ وَ  هِ ْ�ِ خَ  رِ دَ قَ ال  ]٨رواه مسغم رقم [ »هِ ََ

ความวา “จงบอกใหฉันรูเกี่ยวกับอีมานเถิด?” ทานนบี จึง

ตอบวา การท่ีทานศรัทธาตออัลลอฮฺ ตอบรรดามลาอิกะฮฺ

ของพระองค ตอบรรดาคัมภีรของพระองค ตอบรรดา 

ศาสนทูตของพระองค ตอวันอาคิเราะฮฺ และเชื่อตอการ

บันทึกกฎสภาวะของพระองคท้ังท่ีดีและไมดี” (บันทึกโดย

มุสลิม หมายเลข 8) 
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 ดังนั้น สิ่งที่จะเปนตัวชี้วัดวาเราเปนผูศรัทธาตออัล-

เกาะฎออและอัล-เกาะดัรฺหรือไม ก็คือคําถามเพียงขอเดียวที่

ควรถามตัวเราเองวา อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงมีความยุติธรรมและ

มีความปรีชาญาณ? หรือวาพระองคทรงอธรรมกันแน - เราขอ

ความคุมครองจากความเชื่อผิดๆ เชนนี้ - ? ซึ่งคําตอบของเรา

ดังกลาวนั่นแหละคือตัวชี้วัดทาทีของเราที่มีตอเรื่องนี้วาเปนเชน

ไร   

 

หิกมะฮฺของอัลลอฮฺ  

สูเราะฮฺน้ีเร่ิมตนดวยถอยคําที่ยืนยันถึงหิกมะฮฺ(วิทย

หรือเหตุผลอันปรีชาย่ิง)ของอัลลอฮฺ ตะอาลา วา  

 ] ١:  يو�س[ ﴾ ١ ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َءاَ�ُٰت  تِۡلَك  الٓر�  ﴿
ความวา “อะลิฟ ลาม รอ เหลาน้ีคือบรรดาโองการแหง

คัมภีรท่ีเปยมดวยหิกมะฮฺ” (สูเราะฮ ฺยูนุส : 1) 

 
 อายะฮฺนี้ เปนการบงชี้วาหิกมะฮฺมีอยูอยางแนนอน 

หลังจากนั้นอายะฮฺนี้ก็มีมา  
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َ�انَ  ﴿
َ
َّاِس  أ نۡ  َعَجًبا لِل

َ
ٓ  أ ََا ۡوَحۡي

َ
َُۡهمۡ   رَُجلٖ   إَِ�ٰ   أ نۡ   ّمِ

َ
نِذرِ   أ

َ
َّاَس   أ ِ   ٱ ِينَ   َو�َّ�ِ َّ  ٱ

نّ   َُٓواْ َءامَ 
َ
 ّمبِ�ٌ   َلَ�ِٰحرٞ   َ�َٰذا  إِنّ   ٱۡلَ�ٰفُِرونَ   َقاَل   َرّ�ِِهۡمۗ   ِعَدَ   ِصۡدٍق   َقَدمَ   لَُهمۡ   أ

 ]  ٢:  يو�س[ ﴾٢
ความวา “เปนการประหลาดแกมนุษยหรือ ท่ีเราไดใหวะห

ยู/วิวรณแกชายคนหน่ึงจากพวกเขา ใหเตือนสําทับมนุษย 

และแจงขาวดีแกบรรดาผูศรัทธาวา แทจริงสําหรับพวก

เขาน้ัน จะไดรับตําแหนงอันสูง ณ ท่ีพระเจาของพวกเขา 

บรรดาผูปฏิเสธศรัทธากลาววา แทจริงน่ีคือนักมายากล

อยางแนนอน” (สูเราะฮ ฺยูนุส : 2) 

 
 ประหนึ่งวาบรรดาผูที่รูสึกประหลาดใจในการเลือกให

ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทําหนาที่เผยแพร

หลักคําสอนของศาสนา(ริสาละฮฺ)นั้น พวกเขาไมมีความศรัทธา

ตออัล-เกาะฎออและอัล-เกาะดัรฺ เพราะถาพวกเขาศรัทธา พวก

เขายอมไมรูสึกเคลือบแคลงสงสัยและประหลาดใจ และตองรูวา

นี่คือพระบัญชาของอัลลอฮฺ ตะอาลา  
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การบริหารจัดการและหิกมะฮฺของอัลลอฮฺท่ีปรากฏในสิ่งท่ี

มีอยูในจักรวาล    

ُ   َرّ�ُ�مُ   إِنّ   ﴿ َّ ِي  ٱ َّ َ�َٰ�ِٰت   َخلَقَ   ٱ َّ �َض   ٱل
َ
َّةِ  ِ�   َوٱۡ� ّيا�ٖ   ِِ

َ
َََوىٰ   ُُمّ   َ ِۡ  َ�َ   ٱ

ۖ   ُيَدّبِرُ   ٱۡلَعۡرِش�  ۡمَر
َ
َّ   َشفِيعٍ   ِمن  َما  ٱۡ� ۦۚ   َ�ۡعدِ   ِمنۢ   ِإ ۡذنِهِ ُ   َ�ِٰلُ�مُ   ِإ َّ  َرّ�ُ�مۡ   ٱ

َفَ�   َفٱۡ�ُبُدوهُۚ 
َ
ُرونَ   أ َّ هِ   ٣  تََذ ۖ   َمۡرِجُعُ�مۡ   إَِ�ۡ ِ   َوۡعدَ   َ�ِيٗعا َّ ۚ   ٱ ا ًّ ْ   إِّنُهۥ  َح  َ�ۡبَدُؤا

ۡلقَ  مّ   ٱۡ�َ ينَ   ِ�َۡجزِيَ   ُيعِيُدُهۥ  ُُ ِ َّ َُواْ   ٱ ٰلَِ�ِٰت   َوَعِملُواْ   َءاَم َّ ِط�   ٱل َۡ ينَ   بِٱۡلًِ ِ َّ  َوٱ
اٞب   لَُهمۡ   َ�َفُرواْ  ۢ   َوَعَذاٌب   َ�ِي�ٖ   ّمِنۡ   َ�َ ِ�ُم

َ
ِي  ُهوَ   ٤  يَۡ�ُفُرونَ   َ�نُواْ   بَِما  أ َّ  ٱ

ۡمَس   َجَعَل  َّ ل ٓءٗ   ٱ َمرَ   ِضَيا ًَ ۡل �  َوٱ ۥ  ُنوٗر َرُه َل   َوَقّد ِز ََا ۡعلَُمواْ   َم نِ�َ   َعَددَ   ِ�َ ِ َّ ل  ٱ
اَبۚ  ََ ُ   َخلَقَ   َما  َوٱۡ�ِ َّ َّ   َ�ٰلَِك   ٱ �   إِ ّقِ ُل   بِٱۡ�َ ۡو�ٖ   ٱ�َ�ِٰت   ُ�َفّصِ ًَ  إِنّ   ٥  َ�ۡعلَُمونَ   لِ

َهارِ   ٱّ�ۡلِ   ٱۡخََِ�ِٰف   ِ�  َّ ُ   َخلَقَ   َوَما  َوٱ َّ َ�َٰ�ِٰت   ِ�   ٱ َّ �ِض   ٱل
َ
ۡو�ٖ   �َ�ٰٖت   َوٱۡ� ًَ  ّلِ

ونَ  ًُ َّ  ]  ٦-٣:  يو�س[ ﴾ ٦ َ�
ความวา “แทจริงพระเจาของพวกทานคืออัลลอฮฺผูทรง

สรางชั้นฟาท้ังหลายและแผนดินในเวลาหกวัน แลว

พระองคก็ทรงประทับอยูสูงเหนือบัลลังก ทรงบริหาร

กิจการ ไมมีผูใหความชวยเหลือคนใดเวนแตตองไดรับ

อนุมัติจากพระองค น่ันคืออัลลอฮฺพระเจาของพวกทาน  

พวกทานจงเคารพภักดีตอพระองคเถิด พวกทานมิได

ใครครวญกันดอกหรือ ?  ยังพระองคเทาน้ันคือทางกลับ

ของพวกทานท้ังหลาย สัญญาของอัลลอฮฺน้ันเปนจริง
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เสมอ แทจริงพระองคน้ันทรงเร่ิมการสราง แลวพระองคก็

ทรงใหมันฟนกลับขึ้นอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือทรงตอบแทน

บรรดาผูศรัทธาและผูประกอบความดีโดยเท่ียงธรรม สวน

บรรดาผูปฏิเสธศรัทธาน้ัน พวกเขาจะไดรับเคร่ืองดื่มท่ี

รอนจัด และการลงโทษอันเจ็บแสบ เพราะพวกเขาปฏิเสธ 

ไมยอมศรัทธา พระองคทรงทําใหดวงอาทิตยมีแสงจาและ

ดวงจันทรมีแสงนวล และทรงกําหนดใหมันมีทางโคจร 

เพ่ือพวกทานจะไดรูจํานวนปและการคํานวณ อัลลอฮฺมิได

ทรงสรางสิ่งเหลาน้ัน เวนแตดวยความจริง พระองคทรง

จําแนกสัญญาณตางๆ สําหรับหมูชนท่ีมีความรู แทจริง

การสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวัน และท่ีอัลลอฮฺ

ทรงสรางในชั้นฟาท้ังหลายและแผนดินน้ัน แนนอนเปน

สัญญาณแกกลุมชนท่ีมีความยําเกรง” (สูเราะฮฺยูนุส : 3-6) 

 
และอัลลอฮฺ ไดดํารัสอีกวา  

َمآءِ   ّمِنَ   َيۡرُزُقُ�م  َمن  ُقۡل   ﴿ َّ �ِض   ٱل
َ
ّمن  َوٱۡ�

َ
ۡمعَ   َ�ۡملُِك   أ َّ ٰرَ   ٱل ََ ۡب

َ
 َوَمن  َوٱۡ�

ّ   ُ�ۡرِجُ  ََ ِّ   ِمنَ   ٱلَۡمّيَِت   َوُ�ۡخرِجُ   ٱلَۡمّيِِت   ِمنَ   ٱۡل ََ ۚ   يَُدّبِرُ   َوَمن  ٱۡل ۡمَر
َ
ولُونَ   ٱۡ� ًُ َي ََ  َف

 ُۚ َّ ۡل   ٱ ًُ َفَ�   َ�
َ
ونَ   أ ًُ َّ ُ   َفَ�ٰلُِ�مُ   ٣  ََ َّ ۖ   َرّ�ُ�مُ   ٱ ّق ّقِ   َ�ۡعدَ   َ�َماَذا  ٱۡ�َ َّ   ٱۡ�َ  ِإ

 َّ ۖ ٱل ٰ  َ�ُٰل َّ
َ
فُونَ  فََ  ]  ٣٢-٣١:  يو�س[ ﴾ ٣ تُۡ�َ
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ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) ใครเปนผูประทานปจจัย

ยังชีพท่ีมาจากฟากฟาและแผนดินแดพวกทาน หรือใคร

เปนเจาของการไดยินและการมอง และใครเปนผูใหมีชีวิต

หลังจากการตายและเปนผูใหตายหลังจากมีชีวิตมา และ

ใครเปนผูบริหารกิจการ แลวพวกเขาจะกลาวกันวาผูน้ัน

คืออัลลอฮฺ ดังน้ันจงกลาวเถิด(มุหัมมัด) พวกทานไมยํา

เกรงหรือ? น่ันแหละอัลลอฮฺ พระเจาท่ีแทจริงของพวก

ทาน ฉะน้ันหลังจากความจริงแลวจะมีอะไรอีกเลา 

นอกจากความหลงผิดเทาน้ัน แลวทําไมเลาพวกทานจึง

ถูกใหหันเหออกไปอีก?” (สูเราะฮ ฺยูนุส : 31-32) 

 

 เนื้ อหาของอายะ ฮฺข าง ตนนี้ ไ ดนํ า เสนอหิกมะ ฮฺ

ของอัลลอฮฺที่ปรากฏในทุกสิ่งที่มีอยู รวมถึงทุกสิ่งท่ีพระองคทรง

สราง และยังไดเรียกรองเราใหพินิจใครครวญบรรดาสรรพสิ่ง

ตางๆ เหลานี้ ซึ่งพระองคไมไดทรงสรางมันอยางไรเปาหมาย

หรือโดยบัญเอิญ แตพระองคทรงสรางมันดวยความปรีชาญาณ

และความยุติธรรม ซึ่งในเรื่องนี้มีขอยืนยันที่ชัดเจนดวยการ

กลาวถึงคําวา “الق” หรือความสัจจริง อยางซ้ําไปซ้ํามาในสู

เราะฮฺนี้มากถึง 23 ครั้ง เพราะ “ความสัจจริง” ตรงกันขามกับ 
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“ความไรเปาหมายและโดยบัญเอิญ” ซึ่งทุกสรรพสิ่งท่ีมีอยูนั้น

ถูกสรางขึ้นมาและมีชีวิตอยูดวยหิกมะฮฺของพระองค ดวยเหตุนี้ 

จึงมีความจําเปนสําหรับเราที่ตองนอมรับอยางสยบตอพระองค

และมอบหมายตอพระองค โดยไมรูสึกเคลือบแคลงสงสัยใน

พระเดชานุภาพและการบริหารจัดการของพระองค  
 เชนเดียวกันน้ี คําวา “يدام” หรือการบริหารจัดการ ก็มี

การกลาวถึงอยางมากมายในสูเราะฮฺนี้ ดังนั้นทําไมเรายังมี

ความรูสึกที่เคลือบแคลงสงสัยในอัล-เกาะฎออและอัล-เกาะดัรฺ

ของอัลลอฮฺอีก    

﴿   �ِ�ََ َۡ َ َحّق   ونََك  ُٔ ۞َو�
َ
ٓ   إِي  ُقۡل   ُهَوۖ   أ ۖ   إِّنُهۥ  َوَرّ�ِ ّقٞ َ�َ   ٓ َُ   َوَما ن

َ
 ﴾  ٥  بُِمۡعِجزِ�نَ   مأ

 ]  ٥٣:  يو�س[
ความวา “และพวกเขาจะสอบถามเจาวา มัน(การฟนขึ้นอีก

คร้ังหน่ึงในวันกิยามะฮฺ)จะเกิดขึ้นจริงหรือ ? จงกลาวเถิด 

(มุหัมมัด) แนนอนทีเดียว ขอสาบานตอพระเจาของฉัน 

แทจริงมันจะเกิดขึ้นอยางแนนอน และพวกทานไม

สามารถจะทําใหพระองคเพลี่ยงพล้ําได” (สูเราะฮฺ ยูนุส : 

53) 
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และ  

﴿  ٓ ََ ِ  إِنّ  ََ ّ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َِ َّ �ِض�  ٱل
َ
ٓ  َوٱۡ� ََ ِ   َوۡعدَ   إِنّ   ََ َّ ِٰ�نّ   َحّقٞ   ٱ ََ ۡ�َ�َُهمۡ   َو

َ
 أ

 ]  ٥٥:  يو�س[ ﴾ ٥ َ�ۡعلَُمونَ  ََ 
ความวา “พึงทราบเถิด แทจริง สิ่งท่ีอยูในชั้นฟาท้ังหลาย

และแผนดินน้ันเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พึงทราบเถิด  

แทจริงสัญญาของอัลลอฮฺน้ันจะเกิดขึ้นจริง แตสวนใหญ

ในหมูพวกเขาน้ันไมรู” (สูเราะฮ ฺยูนุส : 55) 
 

บรรดาอายะฮฺขางตนน้ีเปนสิ่งยืนยันวาอัลลอฮฺนั้นสัจ

จริง และการบริหารจัดการของพระองคตอสรรพสิ่งตางๆ น้ันก็

เปนสิ่งที่สัจจริง และบรรดาอายะฮฺ เหลานี้ ก็ไดทําใหรู ถึง

คุณลักษณะของความเปนพระเจาที่สัจจริงดวยการกลาวถึง

รองรอยตางๆ ของเดชานุภาพและความเมตตาของพระองคที่

บงชี้ถึงการเปนผูบริหารจัดการและเปนผูทรงปรีชาญาณ และ

สรรพสิ่งตางๆ ที่มีอยู น้ันก็เปนหลักฐานถึงเดชานุภาพของ

พระองคไดอยางแจมแจงที่สุด และเปนหลักฐานที่เดนชัดที่สุด

ถึงความย่ิงใหญ ความเกรียงไกร และการเปนผูปกครองของ

พระองค   
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ขอยํ้าเตือนสําหรับบรรดาผูท่ีหลงลืม  

นั่นคือบรรดาผูที่มีความรูสึกเคลือบแคลงสงสัยและไม

ศรัทธาตอการกําหนดอันเปน อัล-เกาะฎออและอัล-เกาะดัรฺ ซึ่ง

พวกเขาเหลาน้ันลวนเปนกลุมคนที่ขาดการเอาจริงเอาจังและ

การศรัทธาที่แทจริง 

ينَ   إِنّ   ﴿ ِ َّ آَءنَا  يَۡرُجونَ   ََ   ٱ ًَ َيٰوةِ   َوَرُضواْ   لِ ۡ�َيا  بِٱۡ�َ ُّ ّنواْ   ٱ
َ
َمَ ۡۡ ينَ   بَِها  َوٱ ِ َّ  ُهمۡ   َوٱ

ََا َ�نۡ  ِ  ]  ٧:  يو�س[ ﴾ ٧ َ�ٰفِلُونَ  َءاَ�َٰ
ความวา “แทจริงบรรดาผูท่ีไมหวังจะพบเรา และพวกเขา

พึงพอใจตอชีวิตในโลกดุนยา และพวกเขาสุขใจกับมัน 

และบรรดาผูหลงลืมตอสัญญาณตางๆ ของเรา” (สูเราะฮฺ ยู

นุส : 7) 

 

และอัลลอฮฺ ตะอาลา นั้นจะไมทรงอธรรมตอมนุษย

อยางแนนอน แตวามนุษยตางหากที่อธรรมตอตัวของพวกเขา

เองสืบเน่ืองจากความผิดบาปที่พวกเขาไดกอ เพราะยอมเปนไป

ไมไดที่อัลลอฮฺจะอธรรมตอคนหน่ึงคนใด   

دۡ   ﴿ ًَ ََا  َوَل ۡهلَۡك
َ
ُرونَ   أ ًُ ُهمۡ   َظلَُمواْ   لَّما  َ�ۡبلُِ�مۡ   ِمن  ٱۡل َۡ لُُهم  َوَجآَء ُِ ّيَِ�ِٰت   ُر  بِٱۡ�َ

َُواْۚ   َ�ُنواْ   َوَما َ�ٰلَِك   ِ�ُۡؤِم ۡومَ   زِيَ�ۡ   ََ ًَ مّ   ١  ٱلُۡمۡجرِِم�َ   ٱۡل ٰ�َِف   َجَعۡلَ�ُٰ�مۡ   ُُ ََ  َخ
�ِض  ِ� 

َ
ََُظرَ  َ�ۡعِدهِمۡ  ِمنۢ  ٱۡ� ۡيَف  َِ  ]  ١٤-١٣:  يو�س[ ﴾ ١ ََۡعَملُونَ  ََ
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ความวา “และโดยแนนอน เราไดทําลายประชาชาติจาก

ศตวรรษกอนจากพวกทานไปแลว เมื่อพวกเขาเปนผู

อธรรม และบรรดาเราะสูลของพวกเขาไดมายังพวกเขา

พรอมดวยหลักฐานอันชัดแจง แลวพวกเขาก็ไมศรัทธา 

เชนน้ันแหละ เราไดตอบแทนแกหมูชนท่ีเปนอาชญากร 

แลวเราก็ไดแตงตั้งพวกทานใหเปนตัวแทนในแผนดิน

หลังจากพวกเขาเหลาน้ัน เพ่ือเราจะดูวาพวกทานจะ

ปฏิบัติตนอยางไร” (สูเราะฮฺยูนุส : 13-14) 

 
และ  

َ   ِإنّ   ﴿ َّ اَس   َ�ۡظلِمُ   ََ   ٱ َّ ِٰ�نّ   ا ٔٗ َشۡ�   ٱ ََ اَس   َو َّ ُهمۡ   ٱ ََ نُف
َ
 ﴾  ٤  َ�ۡظلُِمونَ   أ

 ]  ٤٤:  يو�س[
ความวา “แทจริงอัลลอฮฺน้ันจะไมทรงอธรรมแกมนุษยแต

อยางใด แตวามนุษยตางหากท่ีอธรรมตอตัวของพวกเขา

เอง” (สูเราะฮฺ ยูนุส : 44) 

 

เมื่อเปนเชนน้ัน สรรพสิ่งตางๆ ท่ีมีอยูนั้นยอมไมใชเปน

ความบังเอิญและไรเปาหมาย ดังนั้น หิกมะฮฺจึงมีอยูอยาง

ชัดเจน และความจริงก็เปนท่ีชัดเจน จึงไมมีเหตุผลอะไรอีกท่ีเรา
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จะมีความรูสึกเคลือบแคลงสงสัยตอการกําหนดอันเปนอัล-

เกาะฎออและอัล-เกาะดัรฺ และอัลลอฮฺ ตะอาลา จะไมทรง

อธรรมตอคนหนึ่งคนใด และจะไมทรงกําหนดบังคับใหคนหนึ่ง

คนใดกระทําในสิ่งหนึ่ง(โดยไมมีสิทธิ์เลือก) เพราะถาพระองค

ทรงกําหนดบังคับใหเรากระทําการงานหน่ึงงานใดแลว(โดยที่

เราไมมีสิทธิ์เลือก) แลวทําไมพระองคจะตองสอบสวนในสิ่งที่เรา

ไดกระทําไป ดวยเหตุนี้มนุษยน้ันเปนผูมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เขาจะ

กระทําดวยตัวของพวกเขาเอง  

 

ทาทีของมนุษยตอการกําหนดของอัลลอฮฺ  

เนื้อหาของอายะฮฺดังตอไปนี้ไดปะทะเผชิญหนากับ

บรรดาผูที่มีความประหลาดใจตอการกําหนดของอัลลอฮฺ แต

การกระทําของพวกเขานั้นมีความแปลกประหลาดย่ิงกวา 

กลาวคือ   

﴿   ٓ َ�ٮُٰهمۡ   َفلَّما
َ
ا  أ َذ �ِض   ِ�   َ�ۡبُغونَ   ُهمۡ   ِإ

َ
�ۡ �   بَِغۡ�ِ   ٱ ّقِ ّ�َها  ٱۡ�َ

َ
َ ٰ اُس   َٓ َّ ّ�َما  ٱ  ِإ

ٰ   َ�ۡغُيُ�مۡ  ُ�م�   َ�َ َِ نُف
َ
َيٰوةِ   ّمَ�ٰعَ   أ ۖ   ٱۡ�َ ۡ�َيا ُّ ََا  ُُمّ   ٱ َُنَّبُِئُ�م  َمۡرِجُعُ�مۡ   إَِ�ۡ  بَِما  َ�

َُمۡ  َ  ]  ٢٣:  يو�س[ ﴾ ٢ ََۡعَملُونَ  َُ
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ความวา “คร้ันเมื่อพระองคทรงใหพวกเขารอดมาจาก

ภยันตรายท่ีพวกเขาประสบ พวกเขาก็ทําความเสียหายใน

แผนดินโดยปราศจากความเปนธรรม โอมนุษยเอย 

แทจริงการทําความเสียหายของพวกเจาน้ันมันเปน

อันตรายตอตัวของพวกเจาเอง น่ันเปนความเพลิดเพลิน

ของชีวิตในโลกน้ีเทาน้ัน แลวในท่ีสุดพวกเจาก็จะกลับไป

หาเรา แลวเราจะแจงขาวใหพวกเจาทราบถึงสิ่งท่ีพวกเจา

ไดกระทําไว” (สูเราะฮฺ ยูนุส : 23) 

 

ภายหลังจากอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงใหพวกเขารอด

ปลอดภัยมา พวกเขาก็ทําความเสียหายบนหนาแผนดินโดย

ปราศจากความเปนธรรม ดังนั้น เปนไปไดอยางไรกันที่มนุษยจะ

เขาหาอัลลอฮฺ ตะอาลา เฉพาะชวงเวลาที่เดือดรอนเทาน้ัน 

(ในชวงเวลานั้น)พวกเขาตางพากันรับรูวาใครคือพระผูอภิบาล

ของพวกเขา พวกเขาไดเขาหาวิงวอนขอตอพระองค (แต

ภายหลังจากท่ีพวกเขารอดปลอดภัยแลว)พวกเขากลับแสดง

ความหย่ิงยโส ประหนึ่งวาความปลอดภัยที่พวกเขาไดรับมาน้ัน

เกิดมาจากตัวของพวกเขาเอง  
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เร่ืองราวของบรรดานบี อะลัยฮิมุสสลาม ท่ีไดมอบหมาย

(ตะวักกัล)ตออัลลอฮฺอยางสุดหัวใจ 

สูเราะฮฺนี้ไดนําเสนอเรื่องราวของทานนบี 3 ทาน ที่ได

มอบหมายตออัลลอฮฺอยางสุดหัวใจ อัลลอฮฺ ตะอาลา จึงทําให

พวกทานไดรอดปลอดภัย ซึ่งสูเราะฮฺน้ีไดนําเสนอเนื้อหาสวน

หนึ่งเปนการเฉพาะเก่ียวกับการมอบหมายตออัลลอฮฺในทุก

เรื่องราวขางตน ซึ่งลวนเปนการตอบสนองเปาหมายของสูเราะฮฺ

นี้ และเรื่องราวเหลานี้เองที่เปนขอยืนยันวาผูที่ศรัทธาตออัล-

เกาะฎออและอัล-เกาะดัรฺของอัลลอฮฺนั้นยอมมอบหมายตอ

พระองคอยางสุดหัวใจ สวนผู ท่ีไมศรัทธาตออัล-เกาะฎออ

และอัล-เกาะดัรฺพวกเขาก็จะมีความรูสึกท่ีเคลือบแคลงสงสัย

และถกเถียงในหิกมะฮฺและความยุติธรรมของอัลลอฮฺ  

 

เร่ืองราวของทานนบีนูหฺ อะลัยฮิสลาม  

ที่ไดมอบหมายตออัลลอฮฺอยางสุดหัวใจ และพระองคก็

ทรงใหทานและผูท่ีอยูรวมกับทานไดปลอดภัย  
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   َعلَۡيِهمۡ   ۞َوٱۡتُل   ﴿
َ
ۡوِمهِۦ  َقاَل   إِذۡ   نُوٍح   َ�َبأ ًَ ۡومِ   لِ ًَ ُ�َ   َ�نَ   إِن  َ�ٰ اِ�   َعلَۡيُ�م  ََ ًَ  ّم

َِ�ِي ِ   َ�ِٰت �  َوَتۡذ َّ ِ   َ�َعَ�   ٱ َّ ُۡت   ٱ َّ ُعٓواْ   َتَو ِ�ۡ
َ
ۡمَرُ�مۡ   َفأ

َ
َ�ٓ   أ مّ   َءُ�مۡ َوُ�َ ُُ   ََ 

ۡمرُُ�مۡ  يَُ�نۡ 
َ
ّمةٗ  َعلَۡيُ�مۡ  أ ْ  ُُمّ  ُُ ٓوا َُ ََ  إَِ�ّ  ٱۡق  ]  ٧١:  يو�س[ ﴾ ٧ تَُِظُرونِ  َو

ความวา “และเจาจงอานใหพวกเขาฟงถึงเร่ืองราวของน

บีนูหฺ เมื่อเขา (นูหฺ) กลาวแกประชาชาติของเขาวา โอหมู

ชนของฉัน หากวาการพักอยูของฉันและการตักเตือนของ

ฉันดวยโองการท้ังหลายของอัลลอฮฺเปนเร่ืองใหญแกพวก

ทานแลว ดังน้ัน ฉันขอมอบหมายแดอัลลอฮฺเทาน้ัน พวก

ทานจงรวมกันวางแผนของพวกทานพรอมกับบรรดาภาคี

ของพวกทานเถิด แลวอยาใหแผนของพวกทานเปนท่ี

ปดบังแกพวกทาน แลวจงดําเนินการตอฉันทันทีและ

อยาไดลังเลเลย” (สูเราะฮ ฺยูนุส : 71) 

 
เร่ืองราวของทานนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม กับฟรเอาน 

ۡومِ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل  ﴿ ًَ ٰ َُمۡ  إِن َ� َ َُم َُ ِ  َءاَمَ َّ ْ  َ�َعلَۡيهِ  بِٱ ُٓوا َّ َُم  إِن  تََو َ لِِم�َ   َُ َۡ  ٨  ّم
 ْ الُوا ًَ �َ  َ�َ  ِ َّ ََا ٱ ۡ َّ ََا تََو ََةٗ  ََاَ�َۡعلۡ  ََ  َرّ� َۡ ۡومِ   فِ ًَ ٰلِِم�َ   ّلِۡل َّ -٨٤:    يو�س[   ﴾  ٨  ٱل

٨٥  [ 
ความวา “และมูซากลาววา โอกลุมชนของฉัน หากพวก

ทานศรัทธาตออัลลอฮฺ พวกทานก็จงมอบหมายตอ
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พระองค หากพวกทานเปนผูยอมจํานน พวกเขากลาววา 

แดอัลลอฮฺเราขอมอบหมาย ขาแตพระเจาของเรา ไดทรง

โปรดอยาใหเราเปนเคร่ืองทดลองสําหรับหมูชนผูอธรรม

เลย” (สูเราะฮฺ ยูนุส : 84-85) 

 
เร่ืองราวของกลุมชนของทานนบียูนุส อะลัยฮิสสลาม   

﴿   ََ ََۡت   َقۡرَ�ةٌ   َ�نَۡت   َفلَۡو ٓ   َءاَم َََفَعَها �َ   ٓ ََُها َّ   إِيَ�ٰ ٓ   يُو�َُس   َقۡومَ   إِ َُواْ   لَّما ََا  َءاَم ۡف ََ ََ 
َُۡهمۡ  ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  ٱۡ�ِۡزيِ  َعَذاَب  َ� ُّ َّۡعَ�ُٰهمۡ  ٱ  ]  ٩٨:  يو�س[ ﴾ ٩ ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َوَم

ความวา “ดังน้ัน นาจะมีหมูบานสักแหงหน่ึงศรัทธาท้ัง

หมูบาน ซึ่งการศรัทธาของพวกเขาจะอํานวยประโยชนแก

พวกเขาเอง (แตมันไมมี)นอกจากกลุมชนของยูนุส เมื่อ

พวกเขาศรัทธา เราไดปลดเปลื้องการลงโทษอันอัปยศ

จากพวกเขาในการมีชีวิตในโลกน้ี และเราไดยืดเวลาระยะ

หน่ึงแกพวกเขา” (สูเราะฮฺ ยูนุส : 98) 
 

อาจจะมีขอสงสัยวาทําไมอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดใหฟร

เอานจมนํ้าไปภายหลังจากที่เขาไดกลาววาฉันไดศรัทธาแลว แต

สําหรับกลุมชนของทานนบียูนุส อะลัยฮิสสลาม นั้นพระองค

กลับใหพวกเขารอดปลอดภัย ทั้งๆ ท่ีสองสภาพนี้มีความ
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คลายคลึงกัน ? เราขอกลาววา อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงรูดี ซึ่ง

พระองคทรงรูดีในสิ่งท่ีปดซอนอยูวาการท่ีฟรเอานไดกลาววาฉัน

ไดศรัทธาแลวก็เนื่องจากเปนไปดวยความจําเปนไมใชมาจาก

ความเต็มใจท่ีจะกลาว และหากวาพระองคทรงใหเขากลับมายัง

โลกดุนยาอีกครั้งหน่ึง เขาก็จะหลงผิดและทําใหผูคนหลงผิด

ตามไปดวยอีก ซึ่งคํากลาวของฟรเอานที่วาไดศรัทธาแลวนั้น

ไมใชความจริงแตอยางใด 

ٰءِيَل  بِبَِ�ٓ  ۞َوَ�َٰوۡزنَا ﴿ ََ ِۡ ِ ََۡبَعُهمۡ  ٱۡ�َۡحرَ  إ
َ
َُوُدُهۥ  فِۡرَعۡونُ  فََ ٰ   َوَعۡدًو�ۖ   َ�ۡغٗيا  َوُج ّّ  َح

ۡدَرَ�هُ   إَِذآ 
َ
ّنُهۥ  َءاَمَُت   َقاَل   ٱۡلَغَرُق   أ

َ
َ   ٓ ٰهَ   ََ ََ َّ   إِ ِيٓ   إِ َّ ََۡت   ٱ َُٓواْ   بِهِۦ  َءاَم ِٰءيَل   َ� ََ ِۡ  إِ

 ۠ نَا
َ
لِِم�َ   ِمنَ   َوَ َۡ ِدي  ِمنَ   َوُ�ََت   َ�ۡبُل   َعَصۡيَت   َوَقدۡ   َءآۡل�نَ   ٩  ٱلُۡم َِ  ﴾  ٩  نَ ٱلُۡمۡف
 ]  ٩١  ،٩٠:  يو�س[

ความวา “และเราไดใหบนีอิสรออีลขามทะเลพนไป ดังน้ัน

ฟรเอานและพลพรรคของเขาไดติดตามพวกเขาไปโดย

อธรรมและเปนศัตรู จนกระท่ังเมื่อการจมนํ้ามาถึงเขา

แลว เขากลาววา ฉันศรัทธาแลววา แทจริงไมมีพระเจาอื่น

ใด นอกจากผูซึ่งบนีอิสรออีลไดศรัทธาตอพระองค และ

ฉันคือคนหน่ึงในหมูผูนอบนอม ณ บัดน้ีหรือท่ีเจาจะ

ศรัทธา ท้ังๆ ท่ีเจาเปนผูทรยศมากอนหนาน้ีแลว และเจา

เปนคนหน่ึงในหมูผูบอนทําลาย” (สูเราะฮ ฺยูนุส : 90-91) 
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ทานอิมามอัล-ฟครฺ อัล-รอซีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได

กลาววา “ฟรเอานไดศรัทธา 3 ครั้งดวยกัน ครั้งที่หน่ึง(ฉันศรัทธา

แลว) ครั้งที่สอง(ไมมีพระเจาอ่ืนใด นอกจากผูซึ่งบนีอิสรออีลได

ศรัทธาตอพระองค) และครั้งที่สาม(และฉันคือคนหนึ่งในหมูผู

นอบนอม) แลวมีเหตุอะไรที่ทําใหการศรัทธาของเขาถึงไมถูก

ตอบรับ? คําตอบคือ เพราะเขาไดศรัทธาในชวง เวลาที่

บทลงโทษลงมาถึงแลว ซึ่งการศรัทธาในชวงเวลาดังกลาวน้ันจะ

ไมถูกตอบรับ เพราะชวงเวลาของการวิงวอนขอไดหมดไปแลว 

ดังน้ันการสํานึกผิดและการศรัทธาจึงไมกอประโยชนใดๆ อีก 

อัลลอฮฺไดมีดํารัสวา  

َُُهمۡ  يَََفُعُهمۡ  يَُك  فَلَمۡ  ﴿ ْ  لَّما إِيَ�ٰ ۡوا
َ
ۖ بَ  َرأ ََا َِ ۡ

 ]  ٨٥: غفم[ ﴾ أ
ความวา “ดังน้ันการศรัทธาของพวกเขาจะไมอํานวย

ประโยชนแกพวกเขาเลยในเมื่อพวกเขาไดเห็นการลงโทษ

อยางหนักของเรา” (สูเราะฮ ฺฆอฟรฺ : 85)  

 

มันแตตางจากกลุมชนของทานนบียู นุส อะลัยฮิสสลาม 

ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงรูดีวาพวกเขาน้ันจะเปนผูศรัทธาที่
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แทจริง พระองคจึงใหอภัยแกพวกเขา ทั้งๆ ท่ีพวกเขาเกือบจะ

ไดรับความพินาศดวยการลงโทษของอัลลอฮฺแลว แตวาพวกเขา

ก็ไดศรัทธาโดยดี ซึ่งประวัติศาสตรไดยืนยันไวแลว พวกเขา

กลายเปนกลุมชนท่ีดี เปนกลุมชนที่นอมรับปฏิบัติตามและเปน

ผูศรัทธามั่น และอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงประสงคใหปวงบาวของ

พระองคไดศรัทธาอยางเต็มใจไมใชการศรัทธาที่ฝนความรูสึก

โดยจําเปน อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสในเรื่องนี้วา 

﴿   ََ ََۡت   َقۡرَ�ةٌ   َ�نَۡت   َفلَۡو ٓ   َءاَم َََفَعَها �َ   ٓ ََُها َّ   إِيَ�ٰ ٓ   يُو�َُس   َقۡومَ   إِ َُواْ   لَّما ََا  َءاَم ۡف ََ ََ 
َُۡهمۡ  ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  ٱۡ�ِۡزيِ  َعَذاَب  َ� ُّ َّۡعَ�ُٰهمۡ  ٱ  ]  ٩٨:  يو�س[ ﴾ ٩ ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َوَم

ความวา “ดังน้ัน นาจะมีหมูบานสักแหงหน่ึงศรัทธาท้ัง

หมูบาน โดยท่ีการศรัทธาของพวกเขาจะอํานวยประโยชน

แกพวกเขา (แตไมปรากฏใหเห็น)นอกจากกลุมชนของยู

นุส เมื่อพวกเขาศรัทธา เราไดปลดเปลื้องการลงโทษอัน

อัปยศจากพวกเขาในการมีชีวิตในโลกน้ี และเราได

ยืดเวลาระยะหน่ึงแกพวกเขา” (สูเราะฮ ฺยูนุส : 98) 

 
ดังน้ัน จะมีผูใดรูในเรื่องน้ีอีก นอกจากอัลลอฮฺผูทรง

ปรีชาญาณ ผูทรงรอบรู ดวยเหตุน้ีจึงมีความจําเปนสําหรับเราที่

ตองศรัทธาตออัล-เกาะฎออและอัล-เกาะดัรฺของอัลลอฮฺ เพราะ
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มันไมใชเปนสิ่งที่ไรเปาหมาย แตทุกสิ่งทุกอยางน้ันมันมีหิกมะฮฺ

ของมันอยู ซึ่งบางเรื่องเราก็รูหิกมะฮฺของมันแตในบางเรื่อง

อัลลอฮฺก็ปกปดใหเราไมรู เพื่อเปนการทดสอบวาเรามีความ

จริงใจในการศรัทธาตอพระองคหรือไม ซึ่งหากเรารูหิกมะฮฺของ

ทุกสิ่งทุกอยางแลว ดังนั้น การที่เราศรัทธาในสิ่งเรนลับก็จะไม

กอประโยชนอะไรอีก 

 

การปดทายของสูเราะฮฺ  

نۡ   ﴿
َ
قِمۡ   َوأ

َ
ََ   َحَِيٗفا  لِّ�ِينِ   َوۡجَهَك   أ ََ   ١  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ   ِمنَ   تَُ�وَ�نّ   َو  ِمن  تَۡدعُ   َو

ِ   ُدونِ  َّ ََ   َيََفُعَك   ََ   َما  ٱ َكۖ   َو ّ ُُ ٰلِِم�َ   ّمِنَ   إِٗذا  َفإِّنَك   َ�َعۡلَت   َفإِن  يَ َّ  ﴾  ١  ٱل
 ]  ١٠٦-١٠٥:  يو�س[

ความวา “และจงมุงหนาของเจาเพ่ือศาสนาอยางบริสุทธิ์ใจ 

และจงอยาอยูในหมูผูตั้งภาคี และเจาอยาวิงวอนสิ่งอื่น

จากอัลลอฮฺ ซึ่งไมอํานวยประโยชนแกเจาและไมใหโทษ

แกเจา หากเจากระทําเชนน้ัน แทจริงเจาจะอยูในหมูผู

อธรรม” (สูเราะฮฺ ยูนุส : 105-106) 
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(อายะฮฺขางตนนี้ไดแนะนําวา) เราจะมีทาทีตออัล-

เกาะฎออตออัลลอฮฺดวยความเอาจริงเอาจังและมอบหมาย

ตออัลลอฮฺอยางสุดหัวใจไดอยางไร  

หลังจากนั้นเนื้อหาของอายะฮฺก็ไดแนะนําใหทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาผูศรัทธาไดมอบหมาย

ตออัลลอฮฺอยางสุดหัวใจ รวมถึงการพึ่งตอพระองค และให

อดทนในความเดือนรอนท่ีไดประสบกับพวกเขาบนเสนทางใน

การรับใชอัลลอฮฺ และใหยึดมั่นตอบทบัญญัติของอัลลอฮฺ ตะอา

ลา อยางเครงครัด เพราะพระองคอัลลอฮฺผูทรงบริสุทธิ์น้ันทรง

ปรีชาญาณและทรงยุติธรรมย่ิง 

ٰ   َما  َوٱّتبِعۡ   ﴿ ََ ٰ   َوٱۡصِ�ۡ   إَِ�َۡك   يُو ّّ ُۚ   َ�ُۡ�مَ   َح َّ  ﴾  ١  ٱۡلَ�ِٰكِم�َ   َخۡ�ُ   َوُهوَ   ٱ
 ]  ١٠٩:  يو�س[

ความวา “และเจาจงปฏิบัติตามสิ่งท่ีถูกประทานเปนวิวรณ

แกเจา และจงอดทนจนกวาอัลลอฮฺจะทรงตัดสิน และ

พระองคทรงเปนผูตัดสินท่ีดีย่ิง” (สูเราะฮ ฺยูนุส : 109) 
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การตั้งชื่อสูเราะฮฺน้ีวา “สูเราะฮฺ ยูนุส”  

 เน่ืองจากมีการกลาวถึงเรื่องราวของทานนบียูนุส อะ

ลัยฮิสสลาม ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมบทเรียนและขอตักเตือน

ตางๆ ดวยการท่ีอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงปลดเปลื้องการลงโทษ

จากกลุมชนของทาน เมื่อครั้งท่ีพวกเขาไดศรัทธาหลังจากที่การ

ลงโทษและภัยพิบัติใกลลงมายังพวกเขาแลว และนี่คือสิ่ง

ท่ีอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดใหแกกลุมชนของทานนบียูนุสเปนการ

เฉพาะ เนื่องดวยความจริงใจในการสํานึกผิดและการศรัทธา

ของพวกเขา และอัลลอฮฺน้ันจะไมทรงอธรรมตอมนุษยอยาง

แนนอนถาพระองคทรงรูวาบาวคนหนึ่งคนใดของพระองคมี

ความจริงใจในการศรัทธาตอพระองค โดยที่พระองคจะใหเขา

รอดพนจากการลงโทษตางๆ ท้ังในโลกน้ีและโลกหนา เพราะ

พระองคเปนผูทรงปรีชาญาณ ผูทรงยุติธรรม  

 ชัยคฺมุหัมมัด มุตะวัลลีย อัช-ชะอฺรอวีย เราะหิมะฮุลลอ

ฮฺ ไดกลาวถึงเกร็ดความรูเก่ียวกับสูเราะฮฺนี้ ในครั้งที่ทานถูกถาม

ถึงการมีเร่ืองราวของทานนบีนูหฺ ทานนบีมูซากับฟรเอาน และ

ทานนบียูนุส รวมอยูในสูเราะฮฺนี้  ทานไดกลาววา “สิ่งที่ได

รวบรวมเรื่องราวเหลานี้ไวดวยกันก็คือ นํ้า ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา 
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ไดทําใหกลุมชนของทานนบีนูหฺจมก็ดวยกับนํ้า และทําใหฟร

เอานจมก็ดวยกับน้ํา สวนทานนบียูนุสนั้น อัลลอฮฺ ตะอาลา ได

ทรงใหทานรอดปลอดภัยจากการท่ีตองอยูในทองปลาวาฬ

หลังจากท่ีถูกโยนลงไปในน้ํา จะเห็นไดวานํ้านั้นบางครั้งก็เปน

จุดเริ่มตนของความพินาศและบางครั้งก็เปนจุดเริ่มตนของความ

ปลอดภัย อัลลอฮฺ ตะอาลา จึงต้ังชื่อสูเราะฮฺน้ีดวยกับชื่อของผูที่

พระองคทรงทําใหเขารอดปลอดภัยจากน้ํา น่ันคือ ทานนบียูนุส 

อะลัยฮิสสลาม” 

 

، د وع آل ورحبه وسغمورا اهللا ع نبينا مد، واهللا أعغم االصواب
.والدد هللا رب العال�  


