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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

อัล-บชิาเราะฮฺ (การแจงขาวดี) 
 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮ ฺขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดศาสนทูตของพระองค  ฉันขอปฏิญาณ

วาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

 ในวันนี้ เราจะพูดถึง "อัล-บิชาเราะฮฺ" (البشارة)   ซึ่ง

หมายถึง "การแจงขาวท่ีเปนความจริง อันทําใหผูรับฟงมีสีหนาที่

เปลี่ยนไป ซึ่งอาจจะใชกับขาวดีหรือขาวรายก็ได แตสวนใหญ

จะใชกับขาวดี" (อัต-ตะอฺรีฟาต ของ อัล-ญัรญานียฺ หนา 45) 

 อัร-รอซียฺ กลาววา "อัล-บิชาเราะฮฺนั้น โดยทั่วไปถือวา

เปนการแจงขาวดี แตถาใชกับขาวรายก็จะระบุเจาะจงลงไป ดัง

ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

ُۡهم ﴿ ِ��ٍ  بَِعَذاٍب  فَبَّ�ِ
َ
 ]٣٤[اتلو�ة :  ﴾ ٣٤ أ
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ความวา “จงแจงขาวแกพวกเขาเถิด วาพวกเขาจะไดรับการ

ลงโทษอันเจ็บปวด” (อัต-เตาบะฮฺ: 34)" 

มีตัวบทหลักฐานมากมายจากอัลกุรอานและสุนนะฮ ที่

กลาวถึงการแจงขาวดีสําหรับผูศรัทธาทั้งหลาย ท้ังในดุนยาและ

อาคิเราะฮฺ 

1) อัลลอฮฺ ตรัสวา 

﴿  ٓ�َ
َ
  إِنَّ  �

َ
ِ  ۡوِ�َآءَ أ ِينَ  ٦٢ َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوٌف  َ�  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا  َوَ�نُوا

ىٰ  لَُهمُ  ٦٣ َ�تَُّقونَ  ِ  ِ�  ٱۡلبُۡ�َ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة ِ�  َوِ�  ٱ�ُّ ِۚ  لَِ�َِ�ِٰت  َ�ۡبِديَل  َ�  ٱ�ِخَرة  ٱ�َّ
 ]٦٤-٦٢�س : [يو ﴾ ٦٤ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  ُهوَ  َ�ٰلَِك 

ความวา “พึงทราบเถิด! แทจริง บรรดาคนท่ีอัลลอฮฺรักนั้น ไมมี

ความหวาดกลัวใดๆแกพวกเขา และพวกเขาจะไมเศราโศก

เสียใจ พวกเขาคือบรรดาผูศรัทธา และมีความยําเกรง สําหรับ

พวกเขาจะไดรับขาวดีในการมีชีวิตอยูในโลกน้ีและในโลกหนา

ไมมีการเปลี่ยนแปลงในลิขิตของอัลลอฮฺ น่ันคือชัยชนะอัน

ย่ิงใหญ” (ยูนุส: 62-64) 

2) และพระองคตรัสวา 
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﴿   ِ ينَ   َو�َّ�ِ ِ ٰلَِ�ِٰت   َوَعِملُواْ   َءاَمُنواْ   ٱ�َّ نَّ   ٱل�َّ

َ
ٰٖت   لَُهمۡ   أ رِي  َج�َّ تَِها  ِمن  َ�ۡ ۡ�َ 

 ۖ ۡنَ�ُٰر
َ
ۡزٗقا  َ�َمَر�ٖ   ِمن  ِمۡنَها  ُرزُِقواْ   ُ�ََّما  ٱۡ� ِ   َ�َٰذا  َقالُواْ   ّرِ ۖ   ِمن  ُرزِۡ�َنا  يٱ�َّ ْ   َ�ۡبُل ُتوا

ُ
 َو�

ۖ  بِهِۦ ٓ  َولَُهمۡ  ُمتََ�ٰبِٗها ۡزَ�ٰجٞ  �ِيَها
َ
ٞۖ  أ َرة َطهَّ ونَ  �ِيَها َوُهمۡ  مُّ    ]٢٥[ابلقرة :  ﴾ ٢٥ َ�ِٰ�ُ

ความวา “และจงแจงขาวดีแกบรรดาผูศรัทธาและประกอบสิ่งที่

ดีท้ังหลายวา แนนอนพวกเขาจะไดรับบรรดาสวนสวรรค ซึ่งมี

แมนํ้าหลายสายไหลอยูภายใตสวนสวรรคเหลาน้ัน คราใดที่

พวกเขาไดรับผลไมจากสวนสวรรคน้ันเปนเคร่ืองยังชีพ พวกเขา

ก็กลาววา น่ีคือสิ่งท่ีเราไดรับเปนปจจัยยังชีพมากอนแลว และ

สิ่งที่พวกเขาไดรับนั้นมีลักษณะคลายคลึงกัน และในสวรรคนั้น 

พวกเขาจะไดรับคูครองท่ีบริสุทธิ์ และพวกเขาจะพํานักอยูใน

สวรรคนั้นตลอดกาล” (อัล-บะเกาะเราะฮ:ฺ 25) 

3) ทานอุบาดะฮฺ บิน อัศศอมิต เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลา

วา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

َحبَّ اُهللا ِلَقاَءُه ، َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء اهللاِ «
َ
َحبَّ ِلَقاَء اِهللا أ

َ
قَالَْت  »َكِرَه اُهللا ِلَقاَءهُ  َمْن أ

َْكَرُه الَموَْت ، قَاَل ص� اهللا  –اَع�َِشُة ريض اهللا عنها 
َ

ْزَواِجِه : إِنَّا نل
َ
أو َ�ْعُض أ

َ بِرِْضَواِن اِهللا  ،لَيَْس َذاكَ «عليه وسلم :  هُ الَموُْت �رُشِّ َولَِ�نَّ الُمْؤِمَن إَِذا َحرَضَ
ءٌ  َمامَ  َوَ�َراَمِتِه ، فَلَيَْس يَشْ

َ
ا أ ِْه ِممَّ

َ
َحبَّ إيِل

َ
َحبَّ ِلَقاَء اِهللا وَ أ

َ
َحبَّ اُهللا ُه ، فَأ

َ
أ

ِْه 
َ

َرَه إيِل
ْ
�

َ
ٌء أ َ بَِعَذاِب اِهللا َوُ�ُقْو�َِتِه ، فَلَيَْس يَشْ فَِر إَِذاُحرِضَ �رُشِّ

َ
ِلَقاَءُه ، َو�ِنَّ الاك
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َماَمُه ، َكِرَه ِلَقاَء اِهللا َوَ�ِرَه اُهللا ِلَقاءَ 

َ
ا أ ، ومسلم برقم ٦٥٠٧[ابلخاري برقم » هُ ِممَّ

٢٦٨٤[ 

ความวา “ผูใดอยากพบอัลลอฮฺ พระองคก็จะทรงอยากพบเขา 

สวนผูใดท่ีไมอยากพบพระองค พระองคก็ไมทรงอยากพบเขา” 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ (หรือภริยาของทานบางคน) เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮา กลาววา: พวกเราตางก็รังเกียจการตายนี่คะ? ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา “ฉันไมไดหมายถึงสิ่งนั้น 

ท่ีพูดถึงคือ มุอมินผูศรัทธานั้น เมื่อใดที่ความตายมาเยือน เขา

จะไดรับการแจงขาวดี วาอัลลอฮฺทรงพอพระทัยเขา และทรง

เตรียมความโปรดปรานอันย่ิงใหญเพื่อมอบใหแกเขา ซึ่งไมมีสิ่ง

ใดท่ีเขาจะตองการมากไปกวาน้ันอีกแลว เขาจึงอยากที่จะ

พบอัลลอฮฺ และพระองคก็ทรงอยากพบเขา สวนผูปฏิเสธศรัทธา

นั้น เมื่อความตายมาถึง เขาจะไดรับการแจงขาวราย วาเขาจะ

ไดรับโทษอันแสนสาหัสจากอัลลอฮฺ ซึ่งก็ไมมีสิ่งใดท่ีเขาจะรูสึก

รังเกียจไดมากไปกวาน้ัน เขาจึงไมอยากพบอัลลอฮฺ และ

พระองคก็ไมทรงอยากจะพบเขา" (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษ

เลขท่ี 6507 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 2684) 
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 และแนนอนวาบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาและผูกลับกลอก

ทั้งหลาย จะไดรับการแจงขาวรายดวยการลงโทษจากอัลลอฮฺ 

พระองคตรัสวา 

﴿  ِ نَّ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  �َّ�ِ
َ
َ  بِأ ِ�ًما َعَذابًا ُهمۡ ل

َ
 ]١٣٨[النساء :  ﴾ ١٣٨ أ

ความวา “จงแจงขาวแกพวกมุนาฟกเถิดวา แทจริงพวกเขาจะ

ไดรับการลงโทษอันเจ็บแสบ” (อัน-นิสาอ: 138) 

และตรัสอีกวา 

يِلمٍ  ﴿
َ
يَن َ�َفُروا بَِعَذاٍب أ ِ

َّ
ِ اذل

 ]٣[اتلو�ة :  ﴾ ٣ َو�رَشِّ

ความวา “และจงแจงขาวแกบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาเหลาน้ันเถิด 

วาพวกเขาจะไดรับการลงโทษอันเจ็บแสบ” (อัตเตาบะฮ:ฺ 3) 

เมื่อมุสลิมเดินผานหลุมศพของผูปฏิเสธศรัทธา ก็

สงเสริมใหแจงขาวรายแกเขา วาสิ่งท่ีเขาจะไดรับคือไฟนรก 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวแกชายชนบทคน

หน่ึงวา 

ْهُ بانلَّارِ  َحيْثَُما«  ]١٥٧٣[ابن ماجه برقم »  َمَررَْت بَِقرْبِ ُمرْشٍِك فَبرَشِّ
ความวา “เมื่อใดที่ทานเดินผานหลุมศพของพวกมุชริก ก็จงแจง

ขาวรายแกเขา วาสิ่งท่ีเขาจะไดรับคือไฟนรก” หลังจากน้ันชาย
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คนดังกลาวก็เขารับอิสลาม และกลาววา "ทานนบีไดสั่งใชฉันวา

ทุกคร้ังท่ีฉันเดินผานหลุมศพของผูปฏิเสธศรัทธา ก็ใหฉันแจง

ขาวรายแกเขาวาสิ่งท่ีเขาจะไดรับคือไฟนรก" (บันทึกโดยอิบนุ

มาญะฮฺ หะดีษเลขที่ 1573) 

 ชัยคฺ นาศิรุดดีน อัล-อัลบานียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาว

วา "หะดีษขางตนเปนหลักฐานชี้ชัดถึงบทบัญญัติหนึ่งซึ่งตํารา

ฟกฮฺสวนใหญมิไดกลาวถึง นั่นก็คือบทบัญญัติท่ีวาดวยการแจง

ขาวรายแกผูปฏิเสธศรัทธาขณะเดินผานหลุมศพของเขา วาสิ่งที่

เขาจะได รับคือไฟนรก ดังกลาวนี้ ก็เพื่อใหมุอมินผูศรัทธา

ตระหนักอยูเสมอถึงความรายกาจและความชั่วรายที่ผูปฏิเสธได

กระทํา โดยท่ีพวกเขาเหลาน้ันไดกระทําความผิดบาปที่ย่ิงใหญ

ที่สุด น่ันก็คือการปฏิเสธศรัทธาพระองคอัลลอฮฺตะอาลา และ

การต้ังภาคีตอพระองค 

 ผลจากการเพิกเฉยตอบทบัญญัติน้ี ทําใหมุสลิมบาง

กลุมกระทําในสิ่งที่ตรงกันขามกับสิ่งที่ศาสนาสั่งใช อยางที่เรารู

กันดีในสังคมปจจุ บัน  วามีมุสลิมจํานวนมากเดินทางไป

ทองเที่ยวพักผอนหรือไปทําธุระท่ีบานเมืองของผูปฏิเสธศรัทธา 
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นอกเหนือไปกวานั้นก็ยังมีเปาหมายท่ีจะไปเย่ียมเยียนหรือ

เคารพหลุมศพของผูท่ีพวกเขาเรียกกันวาเปนผูย่ิงใหญหรือมี

ชื่อเสียงโดงดัง และยังเอาดอกไมธูปเทียนไปวางหนาศพ แลว

ยืนไวอาลัยดวยความเศราโศกเสียใจ ประหน่ึงวาพวกเขาชื่นชม

ยินดีในตัวผูปฏิเสธเหลาน้ันและไมไดรูสึกรังเกียจแตอยางใด" 

(อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ เลม 1 หนา 57) 

 4) อัลลอฮฺไดทรงแจงขาวดีแกบรรดาผูศรัทธาท่ียําเกรง

พระองค วาพวกเขาน้ันจะไดรับการอภัยโทษและไดรับผลบุญท่ี

ย่ิงใหญ พระองคตรัสวา 

هُ  بِٱۡلَغۡيِب�  ٱلرَّۡحَ�ٰنَ  وََخِ�َ  ٱّ�ِۡكرَ  ٱ�ََّبعَ  َمنِ  تُنِذرُ  إِ�ََّما ﴿ ۡ ۡجرٖ  بَِمۡغفَِر�ٖ  فَبَّ�ِ
َ
 َوأ

  ]١١[�س :  ﴾ ١١ َكرِ��ٍ 

ความวา “แทจริงเจาเพียงแตตักเตือนผูท่ีปฏิบัติตามขอตักเตือน 

และเกรงกลัวพระผูทรงกรุณาปรานีเมื่ออยูในที่ลับ ดังน้ัน จงแจง

ขาวดีแกเขา วาเขาจะไดรับการอภัยโทษและรางวัลอันมีเกียรติ” 

(ยาสนี: 11) 
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5) และพระองคทรงแจงขาวแกบรรดาผูศรัทธาท่ีมี

ความอดทน วาพวกเขาน้ันจะไดรับการประทานพรและความ

เมตตาจากพระองค พระองคตรัสวา 

﴿  ِ ِٰ�ِ  َو�َّ�ِ ِينَ  ١٥٥ �نَ ٱل�َّ ٓ  ٱ�َّ َ�َٰبۡتُهم إَِذا
َ
ِصيَبةٞ  أ ْ  مُّ ِ  إِنَّا قَالُٓوا َّ�ِ  ٓ  إَِ�ۡهِ  ��َّا

ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٦ َ�ِٰجُعونَ 
ُ
ّ�ِِهمۡ  ّمِن َصلََ�ٰتٞ  َعلَۡيِهمۡ  أ ۖ  رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َورَۡ�َةٞ

ُ
 ٱلُۡمۡهَتُدونَ  ُهمُ  َوأ

    ]١٥٧-١٥٥[ابلقرة :  ﴾ ١٥٧

ความวา “และเจาจงแจงขาวดีแกบรรดาผูอดทนเถิด คือบรรดา

ผูท่ีเมื่อมีเคราะหรายมาประสบแกพวกเขา พวกเขาก็กลาววา 

แทจริงพวกเราเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแทจริงพวกเราจะ

กลับไปยังพระองค ชนเหลาน้ีแหละพวกเขาจะไดรับคําชมเชย 

และการเอ็นดูเมตตาจากพระเจาของพวกเขา และชนเหลานี้

แหละคือผูท่ีไดรับขอแนะนําอันถูกตอง” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 

155-157) 

6) และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสั่งใช

ใหเศาะหาบะฮฺของทานแจงขาวดีแกผู อ่ืน ทานอบูมูซา อัล-

อัชอะรียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
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วะสัลลัม ไดสงทานและทานมุอาซไปเยเมน โดยทานกลาว

กําชับวา  

َرا«  ُ�نَفِّ
َ

ا َوال َ ا ، َو�رَشِّ َ  ُ�َعرسِّ
َ

ا َوال َ ، ومسلم برقم ٣٠٣٨[ابلخاري برقم » �رَسِّ
١٧٣٣[ 

ความวา “ทานท้ังสองจงทําใหเกิดความงายดาย อยาทําใหเกิด

ความยากลําบาก และจงแจงสิ่งท่ีเปนขาวดีแกผูคน อยาทําให

พวกเขาหนีออกหาง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 3038 

และมุสลิม หะดีษเลขที่ 1733) 

 7) การงานท่ีดีงามซึ่งผูศรัทธาไดปฏิบัติ และไดรับการ

สรรเสริญจากผูคนน้ัน ก็ถือเปนขาวดีจากพระองคอัลลอฮฺ

เชนกัน ทานอบูซัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา มีคนถามทานเราะ

สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา: ทานคิดอยางไรกับชายคน

หนึ่งที่ปฏิบัติคุณงามความดี แลวผูคนพากันสรรเสริญเขา ทาน

ตอบวา 

َك اَعِجُل �رُْشَى الُمْؤِمِن «
ْ
 ]٢٦٤٢[مسلم برقم » تِل

ความวา “นั่นถือเปนขาวดีลวงหนาสําหรับผูศรัทธา” (บันทึกโดย

มุสลิม หะดีษเลขที่ 2642) 
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 8) และมุอมินผูศรัทธาซึ่งเดินไปละหมาดที่มัสยิด 

ทามกลางความมืดมิดของยามคํ่าคืน ก็ไดรับแจงขาวดีวาในวัน

กิยามะฮฺนั้น เขาจะเปนผูท่ีมีแสงรัศมีเปลงปลั่งสวางไสว ทาน

บุร็อยดะฮฺ อัล-อัสละมียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

» َ  املَسا�
َ

لَِم إىِل اِ�ْ�َ يِف الظُّ ِ الَمشَّ
[أبو داود » ِجِد : بِانلُّْوِر اتلَّاِم يَْوَم الِقيَاَمةِ رشِّ

 ]٥٦١برقم 
ความวา “จงแจงขาวดีแกบรรดาผูท่ีเดินไปยังมัสยิดในเวลาคํ่า

คืน วาพวกเขาจะเปยมไปดวยรัศมีสองแสงในวันกิยามะฮฺ” 

(บันทึกโดยอบูดาวูด หะดีษเลขท่ี 561) 

 9) และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยังไดแจง

ขาวดีแกผูที่เสียชีวิตโดยที่เขาไมเคยต้ังภาคีกับอัลลอฮฺตะอาลา 

วาเขาน้ันจะไดเขาสวรรค ทานอบูซัรฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

�ُْل َعَرَض يِل يِف جَ «  َذاَك ِجرْبِ
َ

نَُّه َمْن َماَت ال
َ
تََك � مَّ

ُ
ْ أ ِة ، َ�َقاَل : �رَشِّ انِِب احلَرَّ

 ]٩٤، ومسلم برقم ٦٤٤٣[ابلخاري برقم » �رُْشُِك بِاِهللا َشيْئًا َدَخَل اجلَنَّةَ 
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ความวา “ญิบรีลไดปรากฏตัวตอหนาฉัน แลวกลาวา: จงแจง

ขาวดีแกประชาชาติของทาน วาผูใดเสียชีวิตโดยที่เขามิไดต้ัง

ภาคีใดๆ ตออัลลอฮฺ เขาจะไดเขาสวรรค” (บันทึกโดยอัล-บุคอ

รียฺ หะดีษเลขท่ี 6443 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 94) 

 10) ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดแจงขาวดี

วาชาวสวรรคสวนใหญคือประชาชาติของทาน ทานอบูสะอีด 

อัล-คุดรียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา  

َّيَْك «قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم:   : يَا آَدُم ، َ�يَُقْوُل : بلَ
َ

َ�ُقْوُل اُهللا َ�َعاىل
ْخِرْج َ�ْعَث انلَّاِر ، قَاَل َسْعَديَْك َواخلَْ�ُ يِفْ يَدَ وَ 

َ
َ�ْعُث انلَّاِر؟   : َوَما يَْك ، َ�يَُقْوُل : أ

َل  �ِْسعَ َقا َو ِمئٍَة  �ِْسَع  ٍف 
ْ
ل

َ
أ لُكِّ  ِمْن  َفذَ :   ، �ِْسِعْ�َ  َو ِغْ�ُ ًة  لصَّ ا �َِشيُْب  ِحْ�َ  َك  ، ا

 َوَ�ِٰ�نَّ   �ُِسَ�َٰرىٰ  ُهم َوَما ُسَ�َٰرىٰ  ٱ�َّاَس  َوتََرى َ�ۡلََها َ�ۡلٍ  َذاتِ  ُ�ُّ  َوتََضعُ ﴿
ِ   َعَذاَب  تَدَّ َذلَِك َعلَيِْهْم ، َ�َقالُْوا : يَ ، » ] ٢:    احلج[   ﴾٢  َشِديدٞ   ٱ�َّ اَرُسْوَل َفاشَّ

نَا َذلَِك الرَُّجُل؟ َقاَل : اهللاِ  ُّ�
َ
ًفا ، َوِمنُْ�ْم « ، �

ْ
ل
َ
ُجْوَج أ

ْ
ُجْوَج َوَمأ

ْ
ْوا َفإِنَّ ِمْن يَأ �رِْشُ

َ
أ

ْهِل اجلَنَّةِ «، ُ�مَّ قَاَل : »رَُجٌل 
َ
ْن تَُ�ْونُْوا ثُلَُث أ

َ
ْطَمُع أ

َ َ
ْي َ�ْفيِسْ �ِيَِدهِ ، إِ�َّ أل ِ

َّ
 »َواذل

 ْ َوَ�ربَّ اَهللا  َفَحِمْدَنا  َل :  : َقا َل  َقا ُ�مَّ   ، ي« َنا  ِ
َّ

ْن   َواذل
َ
أ ْطَمُع 

َ َ
، ِإ�ِّ أل ِ�يَِدِه  َ�ْفيِس 

َعَرِة ابَليَْضاِء يِف  َمِم َكَمثَِل الشَّ
ُ
ِإنَّ َمثَلَُ�ْم يِف األ  ، نَِّة 

َ
ْهِل اجل

َ
ُنْوا َشْطَر أ َتُ�ْو

ْسوَدِ 
َ
ِ اثلَّْوِر األ

ْ
 ]٢٢٢، ومسلم برقم ٦٥٣٠[ابلخاري برقم » ِج�
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ความวา “ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

อัลลอฮฺ ตะอาลา จะตรัสแกนบีอาดัมวา: 'อาดัมเอย' อาดัมตอบ

วา: 'ลับบัยกะ วะสะอฺดัยกะ (เปนคําสนองบัญชา) ความดีงาม

ท้ังหลายอยูในเงื้อมพระหัตถของพระองค' อัลลอฮฺจึงตรัสวา: 

'จงนําเอากลุมชาวนรกออกมาเถิด (หมายถึงผูที่จะตกนรกจาก

ลูกหลานอาดัม)' อาดัมกลาวถามพระองควา: 'ชาวนรกมี

จํานวนเทาไรหรือครับ' พระองคทรงตอบวา: 'ในหน่ึงพันคนจะ

เปนชาวนรกเการอยเกาสิบเกาคน' ซึ่งเหตุการณนี้จะเกิดขึ้นใน

วันที่เด็กนอยจะหัวหงอก(วันกิยามะฮฺ) ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสวา "และ

หญิงต้ังครรภทุกคนจะคลอดลูกท่ีอยูในครรภของนางออกมา 

และเจาจะเห็นมนุษยอยูในสภาพมึนเมา ทั้งๆท่ีพวกเขามิไดเมา

แตวาการลงโทษของอัลลอฮฺนั้นรุนแรงย่ิงนัก” (อัล-หัจญ: 2)"  

เมื่อไดฟงเชนน้ันบรรดาเศาะหาบะฮฺก็รูสึกวามันเปนอะไรท่ีหนัก

มาก พวกเขาจึงกลาววา: ทานเราะสูลครับ แลวใครในหมูเราจะ

เปนหนึ่งเดียวที่รอดพนนั้นได? ทานตอบวา: "พวกทานจงสบาย

ใจและเตรียมรับขาวดีเถิด เพราะสัดสวนของชาวนรกคือ หน่ึง

พันคนจากวงศวานยะอูจและมะอูจ ตอพวกทานหน่ึงคน 

ขอสาบานตอผูท่ีชีวิตของฉันอยูในเงื้อมพระหัตถของพระองค 
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ฉันหวังวาพวกทานจะมีจํานวนถึงหน่ึงสวนสามของชาวสวรรค

ท้ังหมด" บรรดาเศาะหาบะฮฺไดฟงเชนน้ัน ก็กลาวสรรเสริญ

อัลลอฮฺและกลาวตักบีรฺ ทานนบีกลาวอีกวา "ฉันขอสาบานตอผู

ท่ีชีวิตของฉันอยูในเงื้อมพระหัตถของพระองค ฉันยังหวังอีกวา

พวกทานจะมีจํานวนถึงก่ึงหน่ึงของชาวสวรรคท้ังหมด ทั้งที่

จํานวนของพวกทานเมื่อเทียบกับประชาชาติกอนหนาน้ีน้ัน 

เปรียบเสมือนเสนขนสีขาวบนหนังวัวสีดํา" (บันทึกโดยอัล-บุคอ

รียฺ หะดีษเลขที่ 6530 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 222) 

 11) และสําหรับผูศรัทธา ความฝนท่ีดีก็ถือเปนขาวดี

จากอัลลอฮฺอีกเชนกัน ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 

เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ى ِمَن اِهللا ، َوُرْؤ�َ «  احِلَُة �رُْشَ ْؤَ�ا الصَّ ْؤَ�ا َثَالَثٌة : َفالرُّ يَْطانِ الرُّ ِْزْ�ٌن ِمَن الشَّ ، ا حتَ
ُث الَمْرُء َ�ْفَسهُ  ا ُ�َدِّ  ]٢٢٦٣سلم برقم ، وم١٣٤١[ابلخاري برقم » َوُرْؤَ�ا ِممَّ

ความวา “ความฝนน้ันมีสามประเภท: ความฝนที่ดีซึ่งถือเปน

ขาวดีจากอัลลอฮฺ ฝนรายที่ทําใหโศกเศรามาจากชัยฏอน และ

ความฝนท่ีเกิดจากการคิดมากไปเอง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 

หะดีษเลขที่ 1341 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 2263) 
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ประโยชนท่ีไดรับจากเร่ืองการแจงขาวดี 

ประการท่ีหน่ึง การแจงขาวดีเปนสิ่งที่สงเสริมให

กระทํา อัลลอฮฺตรัสวา 

﴿ ِ  ]٢٢٣[ابلقرة :  ﴾٢٢٣ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َو�َّ�ِ
ความวา “จงแจงขาวดีแกบรรดาผูศรัทธาท้ังหลายเถิด” (อัล-บะ

เกาะเราะฮ:ฺ 223) 

ในหะดีษซึ่งบันทึกเรื่องเก่ียวกับการเตาบะฮฺกลับตัวของ

ทานกะอฺบ  บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุ อันฮฺ  ระบุวาทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวแกทานวา  

َك « مُّ
ُ
تَْك أ َ ْ�ِ يَْوٍم َمرَّ َعلَيَْك ُمنُْذ َودلَ

�رِْشْ خِبَ
َ
، ومسلم ٤٤١٨[ابلخاري برقم » أ

 ]٢٧٦٩برقم 
ความวา "ทานจงเตรียมรับขาวดี กับวันท่ีย่ิงใหญท่ีสุดนับต้ังแต

มารดาของทานใหกําเนิดทานมาเถิด" (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 

หะดีษเลขที่ 4418 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 2769) 

ประการท่ีสอง เปนการบงบอกถึงความประเสริฐของ

การงานท่ีไดรับการแจงขาวดี เชน ความอดทน ความยําเกรง
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ตออัลลอฮฺ การเดินไปมัสยิดในยามคํ่าคืน และการงานอ่ืนๆท่ีได

กลาวไปขางตน 

ประการท่ีสาม ขาวดีน้ันจะทําใหจิตใจของมนุษยสงบ

น่ิง มีความสบายใจ ทําใหมีกําลังใจและมีความสุขในการทํา

ความดี 

ประการท่ีสี่ ผูที่แจงขาวดีจะไดรับการตอบแทนอยาง

รวดเร็วดวยสิ่งท่ีดี ดังปรากฏในหะดีษซึ่งระบุเร่ืองราวของทาน

กะอฺบ บิน มาลิก เมื่อชายคนหน่ึงปนข้ึนไปบนภูเขาแลวตะโกน

เสียงดังวา "เตรียมรับขาวดีเถิด โอ กะอฺบ บิน มาลิก" ทานกะอฺบ

เลาวา "ฉันจึงถอดเสื้อผาของฉัน แลวสวมใหกับเขา เพราะขาวดี

ที่เขาไดมาแจงบอก ซึ่งฉันก็มีเสื้อผาเพียงชุดนี้เทานั้น" (บันทึก

โดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 4418 และมุสลิม  หะดีษเลขที่ 

2769) 

ประการท่ีหา ผูท่ีแจงขาวดีแกผูอ่ืนนั้น คือผูท่ีมีความ

ประเสริฐ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวแกเศาะ

หาบะฮฺบางทานวา  

َرا«  ُ�نَفِّ
َ

ا ، َوال َ  ]١٧٣٣، ومسلم برقم ٣٠٣٨[ابلخاري برقم » �رَشِّ
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ความวา “ทานทั้งสองจงแจงขาวดีแกผูคน และอยาทําใหพวก

เขาหนีออกหาง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 3038 และ

มุสลิม 1733) 

ประการท่ีหก ผูที่ไดรับขาวดีจะรูสึกดีกับผูที่มาแจงขาว 

เมื่อครั้งที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดรับวะฮียเปน

ครั้งแรกท่ีถํ้าหิรออน้ัน ทานไดกลับไปหาทานหญิงเคาะดีญะฮฺ

ดวยจิตใจท่ีเต็มไปดวยความหวาดกลัว โดยทานกลาวแกนางวา 

 ]١٦٠، ومسلم برقم ٣[ابلخاري برقم » يَا َخِدْ�َة ، لََقْد َخِشيُْت ىلَعَ َ�ْفيِس «
ความวา “เคาะดีญะฮฺเอย ฉันรูสึกกลัวเหลือเกิน” นางจึงกลาว

ปลอบทานวา: ทานอยาไดกังวลไปเลย ทําใจใหสบายเถิด 

พระองคอัลลอฮฺจะไมทรงทอดท้ิงทานเด็ดขาด เพราะทานน้ัน

เปนผูท่ีเชื่อมสัมพันธกับเครือญาติ ทานพูดแตสิ่งท่ีเปนสัจจะ

วาจา และทานก็ชอบที่จะชวยเหลือผูที่ออนแอ (บันทึกโดยอัล-บุ

คอรียฺ หะดีษเลขที่ 3 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 160) 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รูสึกดีกับคําพูด

ของนาง และรูสึกสบายใจมากข้ึน จึงไมนาแปลกใจท่ีทานจะรัก

และรําลึกถึงนางอยูเสมอ แมนางจะจากทานไปแลว และทานก็
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ยังไดแจงขาวดีแกนาง วานางจะไดอยูบานในสวรรคซึ่งประดับ

ประดาดวยไขมุก ที่ซึ่งไมมีเสียงดังอึกทึก และไมมีความเหน็ด

เหน่ือยลําบากอีกตอไป (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 

3820 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 2432)  

 

 واحلمد هللا رب العامل�، 

 .وص� اهللا وسلم ىلع نبينا �مد وىلع آهل وصحبه أمجع�
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