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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

เป้าหมายต่างๆ ของสูเราะฮฺฮูด 
 

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอการ
สดุดีแห่งอัลลอฮฺและความสันติสุขจงมีแด่ท่านศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเครือญาติ
ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหลายของท่าน  ข้าพเจ้าขอ
ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์
เดียว โดยไม่มีการตั้งภาคีใดๆ ต่อพระองค์ และข้าพเจ้าขอ
ปฏิญาณว่ามุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 
 
เป้าหมายของสูเราะฮฺฮูด 

จงท าหน้าที่ฟื้นฟูปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่บันดาล
โทสะหรือสิ้นหวัง 

 
สูเราะฮฺนี้และสูเราะฮฺกลุ่มเดียวกันกับมันอีกสองสู

เราะฮฺ นั่นคือ สูเราะฮฺยูนุสก่อนหน้านี้ และสูเราะฮฺยูสุฟ (ที่จะมา
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หลังจากนี้) คือสามสูเราะฮฺแรกที่เป็นชื่อบรรดานบี ซึ่งทุกชื่อสู
เราะฮฺที่ใช้ชื่อนบีนั้น ก็จะเป็นที่เข้าใจว่าเรื่องราวของนบีคนนั้น
คือเนื้อหาแก่นหลักของสูเราะฮฺ และในตอนท้ายของสูเราะฮฺก็จะ
มีอายะฮฺที่เป็นบทสรุปของเรื่องราวนั้นๆ จนดูประหนึ่งว่ามันเป็น
กฎ (กออิดะฮ)ฺ ของทุกสูเราะฮฺที่ใช้ชื่อบรรดานบีเป็นชื่อสูเราะฮฺ 

สูเราะฮฺทั้งสามนี้ถูกประทานลงมาในช่วงเวลาเดียวกัน 
และเรียงล าดับการลงมาตรงตามที่ปรากฏในเล่มมุศหัฟ ซึ่งสู
เราะฮฺทั้งสามนี้นั้นถูกประทานลงมาหลังจากการเสียชีวิตของ
ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา และหลังจากการ
เสียชีวิตของ  อบูฏอลิบ ผู้ เป็นลุงของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเป็นช่วงเวลาที่ท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถูกชาวฏออิฟท าร้ายและ
ต่อต้านการดะอฺวะฮฺของท่าน เป็นช่วงเวลาที่เผ่าต่างๆ ของ
อาหรับปฏิเสธการช่วยเหลือและสนับสนุนท่าน ซึ่งช่วงเวลา
นั้นเองถือเป็นช่วงเวลาที่วิกฤติที่สุดส าหรับท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย 

ในเมืองมักกะฮฺ ภายหลังจากที่ผู้ศรัทธาถูกชาวมุชริกีน
คุกคาม ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็มี
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ค าสั่งให้พวกเขาบางคนอพยพไปยังเมืองหะบะชะฮฺหรืออบิสสิ
เนีย (เอธิโอเปียในปัจจุบัน) ส่วนบางคนก็ยังคงอยู่ในเมืองมัก
กะฮฺซึ่งต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆ และการกดขี่จากชาวกุฟ
ฟารฺกุร็อยชฺ ดังนั้น ประหนึ่งว่าอัลลอฮฺได้ประทานโองการเหล่านี้
ลงมาเพื่อเป็นการปลอบใจแก่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม และคลี่คลายความวิตกกังวลให้แก่ท่าน เพราะเนื้อหา
ของสูเราะฮฺเหล่านี้ได้เล่าถึงเรื่องราวที่บรรดาเราะสูลก่อนหน้านี้
ที่ได้รับการทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ นานา ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนรุ่น
หลังได้เอาเยี่ยงอย่างพวกเขาในการอดทนและยืนหยัดอย่าง
หนักแน่นมั่นคง และการมาของสูเราะฮฺนี้  ก็ได้บอกแก่เราว่า 
ผู้ใดก็ตามที่ได้เผชิญกับวิกฤตการณ์และบททดสอบเหล่านี้ 
โดยทั่วไปจะมีท่าทีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

1. สิ้นหวังและหยุดท างาน  
2. บันดาลโทสะ ฉุนเฉียว ขัดเคือง หันไปใช้วิธีรุนแรง 

แสดงพฤติกรรมที่เลยเถิดเกินคาดคิด หรือท าร้ายคนอื่น 
3. ยอมแพ้และสยบต่อฝ่ายที่มีอ านาจเหนือกว่า ยอมอยู่

ภายใต้มัน ละทิ้งหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ และจบบั้นปลาย
ตัวเองด้วยวิถีของคนแพ้ 
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แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือ บรรดาเราะสูลนั้นไม่ได้มีท่าทีใด 
เหมือนดังทั้งสามประการที่ว่านี้เลย ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีหลายๆ 
อายะฮฺที่ เรียกร้องท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม เพื่อไม่ให้มีท่าทีเหล่านั้นเช่นกัน  

โดยมีอายะฮฺหนึ่งเป็นแก่นหลักของสูเราะฮฺนี้ ซึ่งอายะฮฺ
อื่น ๆ ล้วนมีเนื้อหาวนเวียนสอดคล้องกับมันแทบทั้งสิ้น นั่นคือ
อายะฮฺที่ว่า  

ِمۡرَت   َكَما    َفٱۡسَتقِمۡ   ﴿
ُ
 ١١٢  بَِصير   َتۡعَملُونَ   بَِما  إِنَُّهۥ  َتۡطَغۡوا     َوَل   َمَعَك   تَاَب   َوَمن  أ

 [  ١١١: هود] ﴾

ความว่า “เจ้าจงยึดมั่นอยู่ในความเที่ยงธรรมเช่นที่เจ้าถูก
บัญชา พร้อม ๆ กับผู้ที่ได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ และจง
อย่าได้ละเมิด แท้จริงพระองค์ทรงรู้เห็นสิ่งที่พวกเจ้า
กระท า” (สูเราะฮฺ ฮูด : 112) 
 
และ  

ينَ   إَِل   تَۡرَكُنو ا    َوَل   ﴿ ِ ُكمُ   َظلَُموا    ٱَّلَّ ِن  َلُكم  َوَما  ٱنلَّارُ   َفَتَمسَّ ِ   ُدونِ   م   ِمنۡ   ٱّللَّ
ۡوِِلَا ءَ 

َ
ونَ  َل  ُثمَّ  أ  [  ١١١: هود] ﴾ ١١٣ تُنََصُ
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ความว่า “และพวกเจ้าอย่าได้สยบยอมต่อธรรมดาผู้อธรรม  
มิเช่นนั้นแล้ว ไฟนรกก็จะโดนกับพวกเจ้า และพวกเจ้าก็
จะไม่มีผู้ คุ้ มครองใดๆ ให้ รอดพ้นจากการลงโทษ
ของอัลลอฮฺ แล้วพวกเจ้าก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ” (สู
เราะฮฺ ฮูด : 113) 
 

อายะฮฺเหล่านี้ถือเป็นข้อแนะน าแก่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาผู้ศรัทธาถึงวิธีเผชิญกับ
บททดสอบต่างๆ ที่ประสบกับพวกเขาในทุกที่และทุกเวลา และ
ถือเป็นอายะฮฺที่ช่วยรักษาสภาพจิตใจของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญ
กับวิกฤติที่หนักหน่วง  

ซึ่งการมาของอายะฮฺนี้ได้เริ่มต้นด้วยค าสั่งแรก คือ 
 กล่าวคือ จงอดทนและจงท าหน้าที่ดะอฺวะฮฺต่อไป ”ٱۡسَتقِمۡ “

และตามมาด้วยค าสั่งที่สอง คือ “ َتۡطَغۡوا    َل  ” กล่าวคือ จง
อย่าก่อความหายนะและจงอย่าละเมิดขอบเขต 

และค าสั่งที่สามก็ตามมา คือ “ ا    َل  َتۡرَكُنو  ” หมายถึง จง
อย่าใช้ชีวิตภายใต้อ านาจของฝ่ายที่อธรรมและยอมสยบ
เห็นชอบกับมัน 
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จะเห็นได้ว่าค าสั่งทั้งสามนี้ ล้วนสวนทางกับท่าทีที่
น่าจะเกิดขึ้นกับคนที่ประสบกับบททดสอบต่าง ๆ ดังที่ได้เสนอ
มาก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง  

ท่านอัล-หะสัน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า “มหา
บริสุทธิ์ยิ่งอัลลอฮฺผู้ทรงให้ศาสนานี้อยู่ระหว่างสอง “ال” นั่นก็คือ 
“ َتۡطَغۡوا    َل  ” หมายถึงอย่าละเมิดขอบเขตด้วยพฤติกรรมฉุนเฉียว
หรือบันดาลโทสะ และ “ تَۡرَكُنو ا    َل  ” หมายถึงอย่าสิ้นหวังท้อแท้
และยอมสยบต่อความอธรรม 

อายะฮฺต่างๆ ของสูเราะฮฺนี้ได้กล่าวถึงตัวอย่างของ
บรรดานบีที่ประสบกับบททดสอบและวิกฤตการณ์ต่างๆ ในช่วง
เวลาที่พวกท่านท าหน้าที่เผยแผ่ศาสนาต่อกลุ่มชนของพวกท่าน   
อย่างก็ไรก็ตาม พวกท่านทุกคนก็มีความอดทนและปฏิบัติตาม
ค าสั่งทั้งสามนี้  

ซึ่งตามจริง สูเราะฮฺนี้มีความส าคัญยิ่งส าหรับบรรดาผู้
ศรัทธา ด้วยเหตุนี้เองท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม จึงกล่าวว่า “สูเราะฮฺฮูดและพี่น้องของมันท าให้ััน
ผมหงอก” 
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เนื้อหาของสูเราะฮฺนี้เริ่มต้นด้วยการเทิดเกียรติอัลกุ
รอาน ซึ่งอายะฮฺทั้งหลายของมันนั้นถูกท าให้มีความประณีตยิ่ง 

ۡحِكَمۡت   ِكَتَٰب    ال ر    ﴿
ُ
لَۡت   ُثمَّ   َءاَيَُٰتُهۥ  أ ِ نۡ   ِمن  ُفص  ُ : هود]   ﴾  ١  َخبِي    َحِكيم    َّلَّ

١  ] 
ความว่า “อลิฟ ลาม รอ คัมภีร์ที่โองการทั้งหลายของมัน
ถูกท าให้มีความประณีตยิ่ง แล้วถูกจ าแนกเรื่องราวต่างๆ 
ของมันอย่างชัดแจ้ง จากพระผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรงรอบ
รู้เชี่ยวชาญ” (สูเราะฮฺ ฮูด : 1) 
 

และเรียกร้องให้ความเป็นเอกะแด่อัลลอฮฺ ตะอาลา  
لَّ  ﴿
َ
ا   أ َ   إِلَّ  َتۡعُبُدو  ِنۡ  لَُكم إِنَِّن  ٱّللَّ  [  ١: هود] ﴾ ٢ َوبَِشير  نَِذيرر  هُ م 

ความว่า “พวกท่านต้องไม่เคารพภักดีผู้ใดนอกจากอัลลอฮฺ 
แท้จริงัันได้รับการแต่งตั้งจากพระองค์มายังพวกท่าน 
เพื่อเป็นผู้ตักเตือนและผู้แจ้งข่าวดี” (สูเราะฮฺ ฮูด : 2) 
 

หลังจากนั้นก็มีการน าเสนอวิกฤตการณ์ที่หนักหน่วงใน
การใช้ชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธา 

َل    ﴿
َ
ُهمۡ   أ َل   ِمۡنُه    لِيَۡسَتۡخُفوا    ُصُدوَرُهمۡ   يَثُۡنونَ   إِنَّ

َ
 َيۡعلَمُ   ثَِياَبُهمۡ   يَۡسَتۡغُشونَ   ِحيَ   أ

ونَ  َما ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم   إِنَُّهۥ ُيۡعلُِنوَن   َوَما يُِِسُّ  [  ٥: هود] ﴾ ٥ ٱلصُّ
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ความว่า “พึงรู้เถิด แท้จริงพวกเขาปกปิดความลับในทรวง
อกของพวกเขา เพื่อพวกเขาจะซ่อนความเป็นศัตรูจาก
พระองค์ พึงรู้เถิด ขณะที่พวกเขาเอาเสื้อผ้าของพวกเขา
ปกคลุมตัวนั้น พระองค์ทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิด และสิ่งที่
พวกเขาเปิดเผย แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่
ในทรวงอก” (สูเราะฮฺฮูด : 5) 
 
 อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้เรียกร้องให้เราะสูลของพระองค์
มั่นคงยืนหยัดและท าหน้าที่ดะอฺวะฮฺเชิญชวนต่อไป ไม่ว่า
สภาพการณ์จะเป็นเช่นไรก็ตาม 

ن  َصۡدُركَ   بِهِۦ  َوَضا ئُِق    إَِِلَۡك   يُوَحى   َما  َبۡعَض   تَارُِك    َفلََعلََّك   ﴿
َ
نزَِل   لَۡوَل    َيُقولُوا    أ

ُ
 أ

وۡ   َكن    َعلَۡيهِ 
َ
َما    َملَك     َمَعُهۥ  َجا ءَ   أ نَت   إِنَّ

َ
ُ   نَِذيرر    أ َٰ   َوٱّللَّ ِ   ََعَ ء    ُك   ﴾  ١٢  َوكِيل    ََشۡ

  [  ١١: هود]
ความว่า “และบางทีเจ้าอาจจะคิดละทิ้งค าสั่งบางส่วนที่ถูก
ประทานลงมายังเจ้า และหัวอกของเจ้าจะอึดอัดต่อค าพูด
ที่พวกเขากล่าวเย้ยหยันเจ้าว่า ท าไมเล่าขุมทรัพย์จึงไม่ถูก
ส่งลงมา หรือท าไมมะลาอิกะฮฺจึงไม่ลงมาพร้อมกับเขา? 
แท้จริง เจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้น และอัลลอฮฺเป็นผู้
ทรงคุ้มครองรักษาทุกสิ่ง” (สูเราะฮฺ ฮูด : 12) 
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 ต่อมา (เนื้อหาของสูเราะฮฺ) ก็น าเสนอโครงสร้างพื้นฐาน
ในการท างานดะอฺวะฮฺเชิญชวนสู่อิสลามในทุกสภาพการณ์ที่มี
ความหนักหน่วง โดยได้น าเสนอในรูปแบบของการโต้แย้งในเชิง
ความคิด พร้อมๆ กับการเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่มคน นั่น
คือกลุ่มคนที่หลงผิดกับกลุ่มคนที่อยู่บนทางน า แล้วก็มีการ
จ าแนกทั้งสองกลุ่ม เฉกเช่นที่ดวงอาทิตย์ได้จ าแนกความมืดมิด
กับความสว่าง  

ۡعَمَٰ   ٱۡلَفرِيَقۡيِ   ۞َمَثُل   ﴿
َ
َصم ِ   َكٱۡۡل

َ
ِميِع    َوٱۡۡلَِصيِ   َوٱۡۡل  َمَثًل    يَۡسَتوَِيانِ   َهۡل   َوٱلسَّ

فََل 
َ
ُرونَ  أ  [  ١٢: هود] ﴾ ٢٤ تََذكَّ

ความว่า “อุปมาของทั้งสองฝ่ายดังเช่นคนตาบอดและหู
หนวก กับคนมองเห็นและได้ยิน ทั้งสองนี้จะเท่าเทียมกัน
หรือ พวกท่านมิได้ไตร่ตรองหรือ?” (สูเราะฮฺฮูด : 24) 
 
 ซึ่งเนื้อหาส่วนแรกจากหนึ่งในสี่ (30 อายะฮฺแรก) ของสู
เราะฮฺนี้ ก็จะกล่าวถึงในนัยนี้ กล่าวคือ อธิบายว่าการปฏิเสธ
ศรัทธาของมุชริกีนนั้นรุนแรงมาก และผลกระทบของมันต่อ
บรรดาผู้ศรัทธาก็รุนแรงเช่นเดียวกัน 
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 หลังจากนั้นอายะฮฺก็จะกล่าวถึงตัวอย่างของบรรดา
เราะสูลผู้มีเกียรติเจ็ดท่าน เกี่ยวกับความอดทนของพวกท่านที่
ต้องเผชิญกับกลุ่มชนของพวกท่านเอง 
 
 เรื่องราวของท่านนบีนูหฺ ผู้เป็นบิดาแห่งมนุษยชาติคนที่
สอง  
 เรื่องราวของท่านนบีนูหฺที่ปรากฏในสูเราะฮฺนี้ ถือว่ามี
ความละเอียดที่ไม่ปรากฏในสูเราะฮฺอื่น ๆ แม้กระทั่งในสูเราะฮฺนู
หฺเองก็ตาม ซึ่งเนื้อหาของอายะฮฺได้อธิบายถึงความอดทนของน
บีนูหฺต่อกลุ่มชนของท่าน โดยที่ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกเขา
ด้วยอายุที่ยืนยาวที่สุด ยิ่งกว่าบรรดานบีคนอื่น ๆ ซึ่งท่านมีอายุ
มากถึง 950 ปี ท่านท าหน้าที่ดะอฺวะฮฺเชิญชวนพวกเขา แต่ด้วย
ความดื้อรั้น พวกเขากลับเยาะเย้ยถากถางท่าน  

และในครั้งที่อัลลอฮฺได้สั่งใช้ให้ท่านสร้างเรือ ท่านก็ได้
สร้างอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี เริ่มด้วยการปลูก
ต้นไม ้พอมันโตท่านก็เอาต้นไม้นั้นมาสร้างเรือ และแน่นอนที่สุด 
ส าหรับอัลลอฮฺ ตะอาลา นั้น พระองค์ทรงสามารถท าลายกลุ่ม
ชนของนบีนูหฺโดยไม่ต้องประวิงเวลาที่ยาวนานเช่นนั้น แต่ด้วย
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หิกมะฮฺของพระองค์ พระองค์ต้องการที่จะเปิดเผยความตั้งใจ
และความอดทนของท่านนบีนูหฺตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ท่าน
ต้องเผชิญกับภยันตรายต่าง ๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ความ
อดทนจากท่าน แม้นว่าภยันตรายจะมีอยู่อย่างยาวนานก็ตาม 
แต่เราก็ต้องไม่สิ้นหวังและต้องท าหน้าที่ดะอฺวะฮฺเชิญชวนต่อไป 

ไม่เคยปรากฏว่าท่านนบีนูหฺจะตอบโต้กลุ่มชนของท่าน
ด้วยการใช้ก าลังหรือด้วยความโกรธแค้น ท่านเพียงแต่กล่าวว่า  

تِيُكم إِنََّما قَاَل  ﴿
ۡ
ُ  بِهِ  يَأ نتُ  َوَما   َشا ءَ  إِن ٱّللَّ

َ
 [  ١١: هود] ﴾ ٣٣ بُِمۡعِجزِينَ  مأ

ความว่า “เขา (นูห)ฺ กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮฺเท่านั้นที่จะทรง
น ามันมายังพวกท่าน หากพระองค์ทรงประสงค์ และพวก
ท่านจะไม่เป็นผู้รอดไปได”้ (สูเราะฮฺ ฮูด : 33)          
 

ซึ่งประหนึ่งว่าท่านนบีนูหฺได้ยืนหยัดดังที่อัลลอฮฺทรงสั่ง
ใช้ให้ท่านอดทนในการดะอฺวะฮฺเชิญชวนผู้คนและท าหน้าที่นี้
ต่อไป โดยไม่มีการแสดงความฉุนเฉียวและโมโหโทสะต่อแรง
ต่อต้านที่ท่านได้เผชิญ แต่ท่านเพียงให้ข้อตักเตือนแก่พวกเขา 

َرَءۡيُتمۡ   َيََٰقۡومِ   َقاَل   ﴿
َ
َٰ   ُكنُت   ِإن  أ ِن  َبي َِنة    ََعَ ِ   م  ب  ة    َوَءاَتىَِٰن   رَّ نۡ   َرۡۡحَ ِ  نِدهِۦعِ   م 

َِيۡت  ُنۡلزُِمُكُموَها  َعلَۡيُكمۡ   َفُعم 
َ
نُتمۡ   أ

َ
ۡس   َل    َوَيََٰقۡومِ   ٢٨  َكَٰرُِهونَ   لََها  َوأ

َ
 لُُكمۡ   َ أ
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ۡجرِيَ  إِنۡ  َماًلا  َعلَۡيهِ 
َ
ِ   ََعَ  إِلَّ  أ نَا   َوَما   ٱّللَّ

َ
ِينَ  بَِطارِدِ  أ َلَُٰقوا    إِنَُّهم  َءاَمُنو ا    ٱَّلَّ  َرب ِِهمۡ   مُّ

  ِ َرىَُٰكمۡ   َوَلَِٰكن 
َ
ا  أ َهلُونَ   َقۡوم  ِن   َمن  َوَيََٰقۡومِ   ٢٩  ََتۡ ِ   ِمنَ   َينَُصُ ُهۡم    ِإن  ٱّللَّ  َطَردتُّ

َفَل 
َ
ُرونَ   أ ُقوُل   َوَل    ٣٠  َتَذكَّ

َ
ِ   َخَزا ئِنُ   ِعنِدي  َلُكمۡ   أ ۡعلَمُ   َوَل    ٱّللَّ

َ
 َوَل    ٱۡلَغۡيَب   أ

ُقوُل 
َ
ُقوُل   َوَل    َملَكر   إِن ِ   أ

َ
ينَ   أ ِ ۡعُيُنُكمۡ   َتۡزَدِري    لَِّلَّ

َ
ُ   ُيۡؤتَِيُهمُ   َلن  أ اا   ٱّللَّ ُ   َخۡيً  ٱّللَّ

ۡعلَمُ 
َ
نُفِسِهمۡ   ِف    ِبَما  أ

َ
ن ِ    أ ا  ِإ ذ  َٰلِِميَ   لَِّمنَ   ِإ ُلوا    ٣١  ٱلظَّ َنا  َقدۡ   َيَُٰنوُح   َقا ۡۡلَ َد  َجَٰ

َت  ۡكََثۡ
َ
ا  َفأ نَلَ ِتَنا  ِجَدَٰ

ۡ
َنا    ِبَما  َفأ ن  َتعُِد َِٰدِقيَ   ِمنَ   ُكنَت   ِإ َل   ٣٢  ٱلصَّ نَّ   َقا  َماِإ

ِتيُكم
ۡ
ُ   بِهِ   َيأ نُتم  َوَما    َشا ءَ   ِإن  ٱّللَّ

َ
ينَ   أ  ِإنۡ   ُنۡصِح    َينَفُعُكمۡ   َوَل   ٣٣  بُِمۡعِجزِ

َردتُّ 
َ
نۡ   أ

َ
نَصحَ   أ

َ
ُ   ََكنَ   ِإن  َلُكمۡ   أ يدُ   ٱّللَّ ن  ُيرِ

َ
َيُكۡم    أ هِ   َربُُّكمۡ   ُهوَ   ُيۡغوِ  ِإَوَِلۡ

مۡ   ٣٤  تُۡرَجُعونَ 
َ
َُٰها   َيُقولُونَ   أ ى ۡيُتُهۥٱ  إِنِ   ُقۡل   ٱۡفََتَ نَا    إِۡجَراِم   َفَعَلَّ   ۡفََتَ

َ
ءر   َوأ ا  بَرِي  ِمَّ  م 

 [  ١٥  ،١٢: هود] ﴾ ٣٥ َُتۡرُِمونَ 

ความว่า “เขา (นูห)ฺ กล่าวว่า โอ้หมู่ชนของัันเอ๋ย ! จงบอก
มาซิว่า หากัันมีหลักฐานอันแจ้งชัดจากพระเจ้าของััน 
และพระองค์ทรงประทานแก่ัันซึ่งความเมตตาจาก
พระองค์ ซึ่งมันถูกท าให้มืดบอดแก่พวกท่าน เราจะบังคับ
พวกท่านให้รับมันทั้ง ๆ ที่พวกท่านเกลียดชังมันกระนั้น
หรือ? และโอ้หมู่ชนของัันเอ๋ย ! ัันมิได้ร้องขอทรัพย์สิน
ใดส าหรับการเผยแพร่นี้ แต่รางวัลของัันอยู่ที่อัลลอฮฺ  
และัันจะไม่เป็นผู้ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธาดอก แท้จริงพวก
เขาจะเป็นผู้พบพระเจ้าของพวกเขา แต่ัันเห็นว่าพวก
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ท่านเป็นหมู่ชนผู้ขลาดเขลา และโอ้หมู่ชนของัันเอ๋ย ! 
ผู้ใดจะช่วยััน ณ ที่อัลลอฮฺหากัันขับไล่พวกเขา พวก
ท่านไม่คิดบ้างดอกหรือ? ัันมิได้กล่าวแก่พวกท่านว่า ััน
มีขุมคลังของอัลลอฮฺ และัันไม่รู้ถึงสิ่งพ้นญาณวิสัย และ
ัันมิได้กล่าวว่าแท้จริงัันเป็นทูตมะลาอิกะฮฺ และัันจะ
ไม่กล่าวแก่บรรดาผู้ที่สายตาของพวกท่านเหยียดหยาม
พวกเขาว่าอัลลอฮฺจะไม่ทรงประทานความดีแก่พวกเขา
เด็ดขาด เพราะอัลลอฮฺทรงรอบรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจ
ของพวกเขา แท้จริง ถ้าเป็นเช่นนั้น ัันจะอยู่ในหมู่ผู้
อธรรมทั้งหลาย พวกเขากล่าวว่า โอ้นูหฺเอ๋ย ! แน่นอน
ท่านได้โต้เถียงของเรามากเรื่องขึ้น ดังนั้น จงน ามาให้เรา
เถิดสิ่งที่ท่านสัญญากับเราไว้ถ้าท่านอยู่ในหมู่ผู้สัตย์จริง 
เขา (นูหฺ) กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮฺเท่านั้นที่จะทรงน ามัน
มายังพวกท่าน หากพระองค์ทรงประสงค์ และพวกท่านจะ
ไม่เป็นผู้รอดไปได้ และค าสั่ งสอนของัันจะไม่เกิด
ประโยชน์แก่พวกท่าน ตามที่ัันปรารถนาจะสั่งสอนพวก
ท่านถ้าอัลลอฮฺทรงประสงค์จะให้พวกท่านหลงผิด 
พระองค์คือพระเจ้าของพวกท่าน และพวกท่านจะถูกน า
กลับไปยังพระองค์ หรือพวกเขา (กุฟฟารกุเรช) กล่าวว่า 
เขา (มุหัมมัด) ได้อุปโลกน์มันขึ้นมา (มุหัมมัด) จงกล่าว
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เถิดว่า ถ้าัันได้อุปโลกน์มันขึ้นมา ความผิดของัันย่อม
อยู่ที่ััน และัันขอปลีกตัวไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกท่าน
กระท าผิด” (สูเราะฮฺ ฮูด : 28-35)       
    
 และท่านนบีนูหฺก็ไม่ ได้เห็นชอบหรือสยบต่อความ
อธรรม แมก้ระทั่งกับลูกชายของท่านเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่จมน้ า 
(เนื่องด้วยการปฏิเสธศรัทธา) โดยที่เรื่องราวของลูกท่านนบีนูหฺ
นั้นไม่ได้ปรากฏในสูเราะฮฺอื่นใดเลย นอกจากในสูเราะฮฺนี้
เท่านั้น เพราะมันสอดคล้องกับเป้าหมายของสูเราะฮฺ และเป็น
ตัวอย่างที่ยืนยันถึงการไม่เห็นชอบต่อความอธรรม แม้ว่าผู้ที่
ปฏิเสธศรัทธาหรือผู้อธรรมนั้นจะเป็นคนในครอบครัวของท่าน
เองก็ตาม   

ُهۥ  ُنوحر   َوَناَدىَٰ   ﴿ بَّ ِ   َفَقاَل   رَّ ۡهِل   ِمنۡ   ٱۡبِن   ِإنَّ   َرب 
َ
قُّ   َوۡعَدكَ   ِإَونَّ   أ نَت   ٱۡۡلَ

َ
 َوأ

ۡحَكمُ 
َ
 [  ٢٥: هود] ﴾ ٤٥ ٱۡلَحَِٰكِميَ  أ

ความว่า “และนูหฺได้ร้องเรียนต่อพระเจ้าของเขาโดยกล่าว
ว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ แท้จริงลูกชายของ
ข้าพระองค์เป็นคนหนึ่งในครอบครัวของข้าพระองค์ด้วย 
แท้จริง  สัญญาของพระองค์นั้นเป็นความจริง และ
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พระองค์ท่านนั้นทรงตัดสินเที่ยงธรรมยิ่ง ในหมู่ผู้ตัดสิน
ทั้งหลาย” (สูเราะฮฺฮูด : 45)          
 
 และอายะฮฺ 

ِ   َقاَل   ﴿ ُعوذُ   ِإن ِ    َرب 
َ
نۡ   بَِك   أ

َ
ۡس   أ

َ
ۦ  ِل   َلۡيَس   َما  لََك   َ أ  ِل   َتۡغفِرۡ   ِإَولَّ   ِعۡلمرا   بِهِ

ُكن َوتَرَۡۡحِۡن  
َ
ِنَ  أ  [  ٢٤: هود] ﴾ ٤٧ ٱۡلَخَِِٰسِينَ  م 

ความว่า “เขากล่าวว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ 
แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ให้พ้น
จากการร้องเรียนต่อพระองค์ในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่มี
ความรู้ในเรื่องนั้น และหากพระองค์ไม่ทรงอภัยและไม่
ทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ก็ย่อมจะอยู่ใน
หมู่ผู้ขาดทุน” (สูเราะฮฺฮูด : 47)          
  
 ซึ่งบทสรุปก็มาในช่วงท้ายของเรื่องราวนบีนูหฺว่า 

ا  ﴿  [  ٢٤: هود] ﴾ ٤٩ لِۡلُمتَّقِيَ  ٱۡلَعَٰقَِبةَ  نَّ إِ  فَٱۡصِبۡ

ความว่า “ดังนั้น เจ้าจงอดทนเถิด แท้จริง บั้นปลายที่ดีนั้น
จะเป็นผลส าหรับบรรดาผู้ย าเกรง” (สูเราะฮฺฮูด : 49)          
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 หลังจากนั้นเรื่องราวของนบีฮูดและกลุ่มชนของท่านก็
ตามมา ซึ่งการตั้งชื่อสูเราะฮฺนี้ด้วยชื่อของท่าน เพื่อให้เรื่องราว
ความทุ่มเทในการท างานดะอฺวะฮฺเชิญชวนสู่อัลลอฮฺของท่านนั้น
ได้เป็นที่ประจักษ์และคงอยู่ตลอดไป  
 กล่าวคือ กลุ่มชนของท่านนบีฮูดนั้นคือพวกที่มีความ
จองหอง หยิ่งยโส และหลุ่มหลงในความแข็งแกร่งของพวกเขา 
กระทั่งพวกเขากล่าวว่า จะมีผู้ใดที่มีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าพวก
เราอีกบ้างไหม ? โดยท่านนบีฮูดก็ได้เผชิญหน้ากับพวกเขาด้วย
ตัวคนเดียว ท่ามกลางกลุ่มชนอ๊าดที่มีความจองหองและมีความ
แข็งกร้าวยิ่งนัก ซึ่งท่านนบีฮูดได้ประณามพฤติกรรมของพวก
เขาและต าหนิรูปเคารพของพวกเขา และปลุกเร้าให้พวกเขา
โต้แย้งท่าน และนี่เองถือเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่คน
เพียงคนเดียวได้เผชิญหน้าด้วยค าพูดเยี่ยงนี้ต่อกลุ่มชนที่มี
ความกระหายที่จะหลั่งเลือดของท่าน แต่เนื่องจากความเชื่อมั่น
ของท่านที่มีต่อพระผู้อภิบาลของท่าน ท าให้ท่านนบีฮูดได้กล่าว
แก่พวกเขาด้วยค าพูดที่ครอบคลุมเพียงอายะฮฺเดียว ซึ่งไม่เคย
มีนบีหรือเราะสูลท่านใดเคยกล่าวแก่ชนของพวกท่านมาก่อน
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เลย มันเป็นค าพูดที่หมายรวมในทุกมิติของนัยทั้งสามประการที่
ได้น าเสนอไปก่อนหน้านี้   

ُقوُل   إِن  ﴿ ََٰك   إِلَّ   نَّ ى ۡشِهدُ   إِن ِ    َقاَل   بُِسو ء     َءالَِهتَِنا  َبۡعُض   ٱۡعََتَ
ُ
َ   أ ا    ٱّللَّ ن ِ   َوٱۡشَهُدو 

َ
 أ

ءر  ا  َبرِي  مَّ ِ ُكونَ   م  ا  َفِكيُدوِن   ُدونِهۦِا   ِمن  ٥٤  تُۡۡشِ يع   ِإن ِ   ٥٥  ُتنِظُرونِ   َل   ُثمَّ   ََجِ
ُۡت  ِ   ََعَ   تََوَّكَّ ِ   ٱّللَّ ا  َوَرب ُِكم    َرب  ِ   إِنَّ   بَِناِصَيتَِها     َءاِخُذ    ُهوَ   إِلَّ   َدٓابَّة    ِمن  مَّ َٰ   َرب   ََعَ
ۡسَتقِيم    ِصَرَٰط   ن  ٥٦  مُّ لَّ   َفإِ ا  َتَو ۡبلَۡغُتُكم  َفَقدۡ   ۡو

َ
ا    أ ۡرِسۡلُت   مَّ

ُ
ۦ    أ ُكۡم    ِبهِ َِلۡ  ِإ

ِ   َويَۡسَتۡخلُِف  ُكمۡ   َقۡوًما  َرب  ونَُهۥ  َوَل   َغۡيَ ِ   إِنَّ   ا    ً َشۡي   تَُُضُّ َٰ   َرب  ِ   ََعَ ء    ُك   َحفِيظر   ََشۡ
 [  ٥٤  ،٥٢: هود] ﴾ ٥٧

ความว่า “เรา(กลุ่มชนนบีฮูด)จะไม่กล่าวอย่างใด เว้นแต่
กล่าวว่า พระเจ้าบางองค์ของเราได้น าความชั่วเข้าไปสิง
ในตัวท่าน เขา (ฮูด) กล่าวว่า แท้จริงัันให้อัลลอฮฺทรง
เป็นพยาน แล้วพวกท่านก็จงเป็นพยานด้วย ว่าแท้จริงััน
ขอปลีกตัวไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งที่พวกท่านตั้งภาคีอื่นจาก
พระองค์อัลลอฮฺ ดังนั้น พวกท่านทั้งหมดจงวางแผนท า
ร้ายัันเถิด แล้วพวกท่านอย่าได้ให้ัันต้องรอคอยเลย  
แท้จริงัันมอบหมายต่ออัลลอฮฺ พระเจ้าของัันและพระ
เจ้าของพวกท่าน ไม่มีสรรพสัตว์ ๆ เว้นแต่พระองค์ทรง
ควบคุมขมับมันไว้ แท้จริงพระเจ้าของัันอยู่บนทางที่
เที่ยงตรง ถ้าหากพวกท่านจะผินหลังให้แล้วไซร้ แน่นอน
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ัันก็ได้แจ้งข่าวแก่พวกท่านแล้ว ตามหน้าที่ที่ัันได้ถูกส่ง
มา และพระเจ้าของัันจะทรงแต่งตั้งกลุ่มชนอื่นจากพวก
ท่านให้มาเป็นตัวแทนสืบทอด และพวกท่านจะไม่สามารถ
ท าร้ายพระองค์ด้วยอันตรายใด ๆ เลย แท้จริงพระ
เจ้าของัันเป็นผู้ทรงพิทักษ์ทุกสิ่ง” (สูเราะฮฺ ฮูด : 54-57)          

 
ซึ่งประหนึ่งว่า กลุ่มอายะฮฺนี้ได้รวบรวม “ค าสั่งให้ยืน

หยัด ให้อดทน ให้ท าหน้าที่ดะอฺวะฮฺต่อไป อย่าละเมิดด้วย
พฤติกรรมฉุนเฉียว อย่าเห็นชอบหรือยอมรับต่อความอธรรม” ไว้
ในที่เดียว โดยไม่เคยมีผู้ใดเคยกล่าวด้วยความเด็ดเดี่ยว และไม่
เห็นชอบต่อความอธรรม และยังคงท าหน้าที่เผยแผ่สัจธรรม
ต่อไป เว้นแต่ท่านนบีฮูด อะลัยฮิสสลาม ด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮฺ 
ตะอาลา จึงตั้งชื่อสูเราะฮฺนี้ด้วยชื่อของท่าน  

ต่อมาเนื้อหาของสูเราะฮฺก็กล่าวถึงเรื่องราวของท่านนบี
ศอลิหฺ แล้วตามด้วยเรื่องราวของนบีลูฏ นบีชุอัยบฺ หลังจากนั้นก็
เรื่องราวของท่านนบีมูซาและนบีฮารูน เศาะละวาตุลลอฮฺ วะสะ
ลามุฮูอะลัยฮิมญะมีอา แล้วตามด้วยบทเรียนที่ได้รับจาก
เรื่องราวต่าง ๆ ถัดจากนั้น ซึ่งเป็นบทเรียนที่มีอยู่ตามเนื้อหา
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หลัก ๆ ของสูเราะฮฺนี้ และเป็นการสนองต่อเป้าหมายของมัน 
ทั้ งนี้มีการน าเสนอความอดทนของนบี แต่ละคน ในการ
เผชิญหน้ากับภยันตรายของกลุ่มชนของพวกท่านเอง โดยที่พวก
ท่านไม่ได้เห็นชอบหรือยอมรับกับความอธรรมนั้น และไม่ตอบ
โต้หรือละเมิดอย่างอธรรมต่อพวกเขาเลย   

หลังจากนั้น สูเราะฮฺที่มีเกียรตินี้ก็ปิดท้ายด้วยการ
อธิบายถึงหิกมะฮฺของการน าเสนอเรื่องราวของบรรดาเราะสูล 
ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการท าให้จิตใจของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม มีความหนักแน่นในการเผชิญหน้ากับการต่อต้านและ
วิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามา  

﴿   
ۢنَبا ءِ   ِمنۡ   َعلَۡيَك   نَُّقصُّ   َوُُك  

َ
ِ   ِف   َوَجا َءكَ   ُفَؤاَدَك    بِهِۦ  ُنثَب ُِت   َما  ٱلرُُّسلِ   أ  َهَِٰذه

 [  ١١١: هود] ﴾ ١٢٠ لِۡلُمۡؤِمنِيَ  َوذِۡكَرىَٰ  َوَموِۡعَظةر  ٱۡۡلَقُّ 

ความว่า “และทั้งหมดนี้เราได้บอกเล่าแก่เจ้า จากเรื่องราว
ของบรรดาเราะสูล เพื่อท าให้จิตใจของเจ้าหนักแน่น และ
(ในเรื่องราวเหล่านี้) ได้มีความจริง ข้อตักเตือน และข้อ
ร าลึกมาให้ส าหรับผู้ศรัทธาทั้งหลาย” (สูเราะฮฺ ฮูด : 120)          
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หลังจากนั้นอัลลอฮฺ ตะอาลา ก็ได้น าเสนอให้แก่เราถึง
วิธีการที่จะปฏิบัติตามค าสั่งใช้ที่ได้สั่งเสียให้แก่เรา ซึ่งเป็นสิ่งที่
บ่งชี้แก่เราว่า การท าอิบาดะฮฺนั้นจะเป็นตัวช่วยที่จะท าให้
สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงได้  

قِمِ   ﴿
َ
ةَ   َوأ لَوَٰ اَوزُ   ٱنلََّهارِ   َطَرَفِ   ٱلصَّ ِنَ   َلف  ِل    م  ۡ َسَنَِٰت   إِنَّ   ٱِلَّ ِ   ُيۡذِهۡبَ   ٱۡۡلَ ي   اِت    َ ٱلسَّ
َٰلَِك  َٰكِرِينَ  ذِۡكَرىَٰ  َذ  [  ١١٢: هود] ﴾ ١١٤ لِلذَّ

ความว่า “และเจ้าจงด ารงไว้ซึ่งการละหมาด ในสอง
ช่วงเวลาทั้งเช้าและเย็นของกลางวัน และบางช่วงเวลา
จากกลางคืน แท้จริง ความดีทั้งหลายย่อมลบล้างความชั่ว
ทั้งหลายนั้นคือข้อเตือนส าหรับบรรดาผู้ที่ร าลึก” (สูเราะฮฺ
ฮูด : 114)          
 
 และความอดทน ก็เช่นเดียวกัน ดังอายะฮฺนี้  

َ  فَإِنَّ  َوٱۡصِبۡ  ﴿ ۡجرَ  يُِضيعُ  َل  ٱّللَّ
َ
 [  ١١٥: هود] ﴾ ١١٥ ٱلُۡمۡحِسنِيَ  أ

ความว่า “และเจ้าจงอดทน เพระแท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรง
ท าให้รางวัลของผู้ท าความดีเสียหาย” (สูเราะฮฺ ฮูด : 115)          
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 ประหนึ่งอายะฮฺทั้งหลายนับตั้งแต่อายะฮฺที่ 113 จนถึง
อายะฮฺสุดท้ายของสูเราะฮฺนี้ ถือเป็นตัวช่วยในการบรรลุสู่
เป้าหมาย 
 และสูเราะฮฺนี้ก็ได้ปิดท้ายด้วยการกล่าวถึงเตาฮีดหรือ
การยอมรับในเอกภาพของอัลลอฮฺ เหมือนตอนเริ่มต้นของสู
เราะฮฺ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การเริ่มต้นนั้นมีความสอดคล้องกับการปิด
ท้าย  

﴿   ِ َمََٰوَٰتِ   َغۡيُب   َوّلِلَّ ۡرِض   ٱلسَّ
َ
ۡمرُ   يُرَۡجعُ   ِإَوَِلۡهِ   َوٱۡۡل

َ
ۡ   َفٱۡعُبۡدهُ   ُُكُُّهۥ  ٱۡۡل  َعلَۡيهِ    َوتََوّكَّ

ا بَِغَٰفِل   َربَُّك  َوَما  [  ١١١: هود] ﴾ ١٢٣ َتۡعَملُونَ  َعمَّ

ความว่า “และเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ที่จะสงวนเรื่องที่
พ้นญาณวิสัยแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และยัง
พระองค์เท่านั้นที่การงานทั้งมวลจะถูกน ากลับไป ดังนั้น 
เจ้าจงเคารพอิบาดะฮฺพระองค์ และจงมอบหมายต่อ
พระองค์ และพระเจ้าของเจ้าจะไม่เป็นผู้ทรงเผลอในสิ่งที่
พวกเจ้ากระท า” (สูเราะฮฺ ฮูด : 123)          
 

และส่วนหนึ่งจากความสละสลวยในทางภาษาของสู
เราะฮฺฮูด ก็คือ ค าสั่งใช้ให้กระท าความดีนั้นจะกล่าวถึงท่านนบี 
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ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยตรงเพียงท่านเดียวในรูป
เอกพจน์ ถึงแม้ว่าค าสั่งดังกล่าวนั้นจะหมายรวมถึงคนทั่วไป
ตามนัยของมัน  

  (فاستقم كما أمرت، وأقم الدصالة، واصرب)

แต่ในส่วนของค าสั่งห้ามนั้นจะกล่าวถึงประชาชาติ
โดยรวมในรูปพหูพจน์ 

  ( وال تطغوا، وال تركنوا إىل اذلين ظلموا) 
 
 

 بواهلل أعلم بالدصوا
 ،وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم

 .واحلمد هلل رب العاملني


