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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ฟตนะฮฺดจัญาล 
             

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความเมตตาจําเริญและความศานติจงมี
แดทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว โดยไมมีภาคีหุนสวนอันใดสําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวา
ทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค... 

อนึ่ง ฟตนะฮฺที่นากลัวอีกประการหนึ่งซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อใกลวันสิ้นโลก  ที่ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดบอกกลาวใหประชาชาติของทานไดพึงระวัง  นั่นคือ “ ฟต
นะฮฺดัจญาล”  

มีรายงานหะดีษจากทานอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา 
ُ  َصىلَّ  اجَّيِبُّ  قَامَ  ْعىَن  اجَّاِس  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ

َ
ِ  بَلَ  فَأ ْهلُهُ  ُهوَ  بَِما ابَّ

َ
 ُعمَّ  أ

اَل  َذَكرَ  جَّ َّ ِّ « :َفَقاَل  ا نِْذُرُكُموهُ  إِ
ُ
نَْذرَهُ  قَدْ  إِالَّ  نيَِب  ِمنْ  َوَما أ

َ
 لََقدْ  ،قَْوَمهُ  أ

نَْذرَهُ 
َ
قُوُل  َولَِكنْ  ،قَْوَمهُ  نُوحٌ  أ

َ
 ،ِلَقْوِمهِ  نيَِب  َفُقلْهُ  لَمْ  قَْوًال  ِفيهِ  لَُكمْ  َسأ

نَّهُ  َيْعلَُمونَ 
َ
ْعَورُ  ك

َ
نَّ  أ

َ
َ  َوأ ْعَورَ  لَيَْس  ابَّ

َ
  »بِأ

 ความวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดลุกขึ้นทามกลางผูคน แลว
กลาวสรรเสริญอัลลอฮฺดวยการสรรเสริญที่คูควรแกพระองค จากนั้นทานก็
กลาวถึงดัจญาลวา “ฉันขอเตือนทานทั้งหลายใหพึงระวังตอดัจญาล  บรรดาน
บีทุกทานตางก็ไดเตือนกลุมชนของเขาใหระวังจากมัน  นบีนูหฺก็ไดเตือนพรรค
พวกของทานไวแลว  แตฉันจะบอกทานทั้งหลายในสิ่งที่บรรดานบีเหลานั้นมิได
บอกกลาวแกกลุมชนของพวกเขาเลย  นั่นก็คือ แทจริงตาของดัจญาลนั้นบอด
ขางโผลออกมา  แตพระเนตรของอัลลอฮฺมิไดบอดขาง” (บันทึกโดย อัล-บุคอ
รีย หมายเลขหะดีษ 6175  และมุสลิม   หมายเลขหะดีษ 169)  

   
ทานอิหมามอัส-สะฟารีนีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “เปนการสมควรอยางยิ่งที่ผูรูจะตอง

พูดถึงดัจญาลเปนเนืองนิจเพื่อใหผูคนไดรับรู  ยิ่งในยุคปจจุบันอันเปนยุคสมัยที่เต็มไปดวยฟตนะฮฺ  
ส่ิงดีๆ กลายเปนสิ่งชั่ว  แตส่ิงที่ชั่วกลับกลายเปนสิ่งที่ดีเปนที่ยอมรับ  สุนนะฮฺเปนบิดอะฮฺ และ
บิดอะฮฺกลายเปนสุนนะฮฺ ลาเหาละวะลากูวะตะอิลลาฮฺบิลลาฮิลอะลียิลอะซีม” (ละวามิอุล อัน-
วาร อัล-บะฮียะฮฺ :2/106-107)  
 อนึ่ง...ดัจญาลเปนเพียงสามัญชนธรรมดาคนหนึ่งจากลูกหลานนบีอาดัม ด่ังที่มีหะดีษ
หลายๆ บทไดกลาวถึงคุณลักษณะของดัจญาลเพื่อที่จะใหผูคนไดรูจัก และเพื่อจะไดระมัดระวัง
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ตนเองจากความเลวรายของมัน เมื่อใดที่บรรดามุอมินเห็นมันออกมาก็จะรูจักทันทีและจะไมถูก
หลอกลวงจากดัจญาล คุณลักษณะบางประการของดัจญาล  คือ  ผิวหนังคล้ําอมแดง รางเตี้ย 
หนาตาอัปลักษณ ผมหยิก ตาดานขวาบอดโผลออกมาเหมือนกับผลองุน เขียนที่หนาผากระหวาง
ตาทั้งสองขางวา (اكفر) หมายถึงผูปฏิเสธศรัทธา มุสลิมทุกคนจะอานไดทั้งคนที่อานหนังสือออก
หรืออานไมออก ดัจญาลจะเปนหมันไมมีลูก 
 ดัจญาลจะโผลออกมาทางทิศตะวันออกจากแควนคุรอซาน จะมีบรรดาชาวยะฮูดียจาก
เมืองอัศบะฮาน(เมืองหนึ่งในประเทศอิหรานปจจุบัน)เชื่อและติดตามเขาถึงเจ็ดหมื่นคน อิบนุ 
กะษีรฺ กลาววา “ดัจญาลจะเร่ิมโผลออกมาจากชานเมืองอัศบะฮาน  สถานที่ที่เขาเรียกกันวายะฮูดี
ยะฮฺ ชาวยะฮูดจากที่นั่นใหการสนับสนุนเขาถึงเจ็ดหมื่นคน พวกเขามีอาวุธยุโทปกรณและผาคลุม
หัวสีเขียว(ผาคลุมที่พวกยิวใชวางบนหัว) อีกทั้งยังมีพวกตาตารอีกเจ็ดหมื่นคน รวมทั้งชาวคุรอซาน
อีกจํานวนมาก ในตอนแรกดัจญาลจะมาในฐานะกษัตริยองคหนึ่ง ตอมาไดอางตนเปนศาสดาและ
สุดทายไดทําตัวเปนพระเจา ลูกหลานนบีอาดัมที่เขลาๆ บรรดาผูนําที่ชั่วๆ และสามัญชนทั่วๆ ไปจะ
เชื่อฟงและภักดีตอเขา นอกจากปวงบาวที่ดีของอัลลอฮฺและบรรดามุตตะกีนผูยําเกรงเทานั้นที่
ตอตานและคัดคานเขา พวกเขาตางหนีหางจากดัจญาลไปหลบซอนยังภูเขา และดัจญาลจะออก
เดินทางไปยังทุกหนทุกแหง ยกเวนมักกะฮฺและมะดีนะฮฺเทานั้นที่มันไมสามารถเขาไปได  เพราะ
อัลลอฮฺไดใหเปนเขตหวงหามสําหรับมัน ทั้งยังมะลาอิกะฮฺคอยเฝาระวังอยูตลอดเวลา” (อัล-บิดา
ยะฮฺ วะ อัน-นิฮายะฮฺ 19/205) 
  อนึ่ง...ฟตนะฮฺดัจญาลเปนฟตนะฮฺที่นากลัวมากที่สุด อันเนื่องมาจากอัลลอฮฺไดใหมันมี
พลังอํานาจอยางอัศจรรยมากมายหลายอยางที่ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ ดังที่มีรายงานวาดัจญาล
จะมีสวรรคและนรกเปนของมันเอง ซึ่งสวรรคของมันก็คือนรก และนรกของมันก็คือสวรรค มันมี
แมน้ําและภูเขาขนมปง เมื่อมันออกคําสั่งแกทองฟาก็จะหลั่งน้ําฝนลงมา และสั่งใหพื้นดินมีพืชพันธุ
งอกเงยออกมา และคลังสมบัติของโลกนี้จะติดตามมันไปดวย 
 ดัจญาลจะเดินผานสถานที่ตางๆ ไปอยางรวดเร็วดั่งสายฝน จะมีสายลมตามหลังมันมา 
และยังมีส่ิงที่นาทึ่งอีกมากมายที่ดัจญาลทําใหมันปรากฏขึ้น ส่ิงเหลานี้ที่กลาวมาลวนมีคํายืนยันใน
หะดีษที่เศาะฮีหฺ เพื่อที่อัลลอฮฺจะไดทดสอบความศรัทธาของมวลมนุษย มีหะดีษจากหุซัยฟะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดกลาววา 

نَا«
َ
ْعلَمُ  َأل

َ
الِ  َمعَ  بَِما أ جَّ َّ َحُدُهَما جَيِْرَيانِ  َغْهَرانِ  َمَعهُ  : ِمنْهُ  ،ا

َ
يَ  أ

ْ
 الَْعنْيِ  َرأ

ْنيَُض  َماءٌ 
َ
يَ  َواْآلَخرُ  أ

ْ
جُ  نَارٌ  الَْعنْيِ  َرأ جَّ

َ
ا ،تَأ نَّ  فَإِمَّ َ ْدَر

َ
َحدٌ  أ

َ
ِت  أ

ْ
 اجَّْهرَ  فَلْيَأ

ِي
َّ َُغمِّْض  نَاًرا يََراهُ  ا ْ ِطئْ  ُعمَّ  َو

ْ
َُطأ َسهُ  ْ

ْ
 ،بَارِدٌ  َماءٌ  فَإِنَّهُ  ِمنْهُ  فَيرَْشََب  َرأ

ِنَّ  اَل  َو جَّ َّ  َقيْنَيْهِ  َننْيَ  َمْكتُوٌب  َغِليَظةٌ  َظَفَرةٌ  َعلَيَْها الَْعنْيِ  َمْمُسوحُ  ا
  رواه مسلم  »اَكتٍِب  َوَلرْيِ  اَكتٍِب  ُمْؤِمٍن  لُكُّ  َفْقَرُؤهُ  اَكفِرٌ 
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ความวา “ฉันรูดีเกี่ยวกับส่ิงที่ดัจญาลทําได สวนหนึ่งก็คือเขามีแมน้ําสองสาย 
สายหนึ่งมีน้ําใสบริสุทธิ์และอีกสายเปนแมน้ําไฟที่ลุกโชติชวง หากผูใดในกลุม
พวกเจามีโอกาสมาเจอกับดัจญาล  ใหเขาไปยังแมน้ําสายที่เห็นเปนไฟเถิด ปด
ตาแลวกมลงด่ืมน้ําในแมน้ํานั้นเพราะแทจริงมันเปนน้ําที่เย็นชื่นใจ และแทจริง
ลูกตาของดัจญาลจะบอดโผลออกมาเหมือนเนื้องอก มีคําเขียนระหวางตาทั้ง
สองขางวา (اكفر) ซึ่งมุอมินทุกคนจะอานได ทั้งคนที่รูหนังสือและไมรูหนังสือก็
ตาม” (รายงานโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 2934) 

  
มีรายงานหะดีษจากเนาวาส บิน สัมอาน วา   

ِ  رَُسوَل  يَا :قُالوا  رِْض  يِف  َكْثُهُ  َوَما ابَّ
َ
ْرَبُعونَ  :قَاَل  ؟،اْأل

َ
 ،َكَسنَةٍ  يَْومٌ  ،يَْوًما أ

يَّاِمهِ  وََسائِرُ  ،َكُجُمَعةٍ  َوَيْومٌ  ،َكَشْهرٍ  َوَيْومٌ 
َ
يَّاِمُكمْ  ك

َ
 رَُسوَل  يَا:  قُلْنَا ،»َكك

 ِ َْومُ  فََذلَِك  ابَّ ْ ِي ا
َّ تَْكِفينَا َكَسنَةٍ  ا

َ
 اقُْدُروا ،َال « : قَاَل  ؟يَْومٍ  َصَالةُ  ِفيهِ  أ

 ُ ِ  رَُسوَل  يَا : قُلْنَا ،»قَْدرَهُ  َ اُعهُ  َوَما ابَّ رِْض  يِف  ِإرْسَ
َ
 اَكلَْغيِْث « :قَاَل  ؟،اْأل

يحُ  اْستَْدبََرتْهُ  ِ  ،الرِّ
ْ
ُ  َويَْستَِجيبُونَ  بِهِ  َفيُْؤِمنُونَ  َفيَْدُعوُهمْ  الَْقْومِ  بَلَ  َفيَأ َ، 

ُمرُ 
ْ
َماءَ  َفيَأ رَْض  َفتُْمِطرُ  السَّ

َ
ْطَوَل  َسارَِحتُُهمْ  َعلَيِْهمْ  َفرَتُوحُ  ،َفتُنِْبُت  َواْأل

َ
 أ

ْسبََغهُ  ُذًرا اَكنَْت  َما
َ
وًخ  َوأ هُ  رُضُ َمدَّ

َ
ِ  ُعمَّ  ،َخَوارِصَ  َوأ

ْ
 َفيَْدُعوُهمْ  الَْقْومَ  يَأ

ُ  َعلَيْهِ  َفرَيُدُّونَ  َ يِْديِهمْ  لَيَْس  ُمْمِحِلنيَ  َفيُْصِبُحونَ  َقنُْهمْ  َفيَنرَْصُِف  قَْو
َ
 بِأ

ءٌ  ْ ْمَوالِِهمْ  ِمنْ  َ
َ
ِ  لََها َفيَُقوُل  بِاخْلَِرَبةِ  َوَيُمرُّ  ،أ ْخِر

َ
 َفتَتْبَُعهُ  ُكنُوزَكِ  أ

ُبهُ  َشبَابًا ُمْمتَِلئًا رَُجًال  يَْدُعو ُعمَّ  ،اجَّْحلِ  َكيََعاِسيِب  ُكنُوزَُها  َفيَرْضِ
يِْف   َوَيتََهلَُّل  َفيُْقِبُل  يَْدُعوهُ  ُعمَّ  ،الَْغَرِض  َرْميَةَ  َجْزحَكَنْيِ  َفيَْقَطُعهُ  بِالسَّ

ُ  َنَعَث  إِذْ  َكَذلَِك  ُهوَ  َفبَيْنََما ،يَْضَحُك  وَْجُههُ  ُل  َمْرَيمَ  اْننَ  الَْمِسيحَ  ابَّ  َفيزَْنِ
َّ  اْكَيَْضاءِ  الَْمنَاَرةِ  ِعنْدَ  ِ يْهِ  َواِضًعا َمْهُروَدَينْيِ  َننْيَ  ِدَمْشَق  رَشْ  بَلَ  َكفَّ

ْجِنَحةِ 
َ
  إَِذا ،َملََكنْيِ  أ

َ
َطأ

ْ
َسهُ  َطأ

ْ
َِذا َقَطرَ  َرأ رَ  َرَفَعهُ  َو  ،اَكللُّْؤلُؤِ  مُجَانٌ  ِمنْهُ  حَتَدَّ

لُّ  فََال  دُ  ِلاَكفِرٍ  حَيِ  يَنْتيَِه  َحيُْث  يَنْتيَِه  َوَغَفُسهُ  َماَت  إِالَّ  َغَفِسهِ  ِريحَ  جَيِ
َّ  َفيَْطلُبُهُ  ،َطْرفُهُ  هُ  َح َ ِ  ُعمَّ  ،َفيَْقتُلُهُ  ُ  بِبَاِب  يُْدِر

ْ
َ  يَأ  َمْرَيمَ  اْننَ  ِعي

ُ  َعَصَمُهمْ  قَدْ  قَْومٌ  ُعُهمْ  وُُجوِهِهمْ  َقنْ  َفيَْمَسحُ  ِمنْهُ  ابَّ  يِف  بَِدرََجاتِِهمْ  َوحُيَدِّ
  »اجْلَنَّةِ 

ความวา  
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บรรดาเศาะหาบะฮฺ ไดกลาวถามทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
วา “ดัจญาลจะมีชีวิตอยูบนโลกนี้นานเทาไหรครับทาน? “  
เราะสูลุลลอฮฺ   “มันจะอยูนานถึง 40  วัน วันแรกมีความยาวนานเหมือนกับ
หนึ่งป วันที่สองยาวนานเหมือนกับหนึ่งเดือน อีกวันยาวนานเหมือนกับหนึ่ง
สัปดาห สวนวันที่เหลือก็เหมือนๆ กับวันปกติของพวกทาน” 
 บรรรดาเศาะหาบะฮฺ   “หนึ่งวันที่ยาวนานเหมือนกับหนึ่งป พวกเราจะ
ละหมาดเพียงวันเดียวหรือครับทาน ?”  
เราะสูลุลลอฮฺ   “ไมได แตพวกทานตองคาดคะเนตามเวลาปกติเอาเอง”   
บรรรดาเศาะหาบะฮฺ    “แลวความเร็วของดัจญาลเปนอยางไรหรือครับ
ทาน?”  
เราะสูลุลลอฮฺ   “รวดเร็วดั่งสายฝนที่มีสายลมพัดพามา มันมาเรียกรองชน
กลุมหนึ่ง ซึ่งพวกเขาตอบรับศรัทธาตอมัน ดัจญาลจึงสั่งใหทองฟาหลั่งน้ําฝน
ลงมา ส่ังใหแผนดินงอกพืชพันธุออกมาใหแกพวกเขา 
 หลังจากนั้นมันไดมาเรียกรองชนอีกกลุมหนึ่งแตพวกเขาปฏิเสธ เมื่อ
วันรุงขึ้นทรัพยสินของพวกเขาไมเหลือแมแตนอย พื้นดินที่เคยสดชื่นกลับแหง
แลง    
 เมื่อดัจญาลผานมายังพื้นที่แหงแลงแหงหนึ่ง  เขาจึงมีคําสั่งวาเจาจง
คายทรัพยในตัวของเจาออกมา แลวทุกสิ่งก็ทะลักออกมามีเสียงดังหึ่งเหมือน
เสียงฝูงผึ้งบิน แลวเขาไดเรียกเด็กหนุมคนหนึ่งออกมาแลวฆาเขาและตัดเขา
ออกเปนสองทอน หลังจากนั้นเขาเรียกเด็กคนดังกลาว เด็กก็มาหาเขาดวย
ใบหนาที่ยิ้มแยม ในขณะนั้นเองอัลลอฮฺไดสงทานนบีอีซาลงมายังปราสาทขาว
ทางทิศเหนือของซีเรีย สวมเสื้อผาสองชั้น วางมือบนปกของมะลาอิกะฮฺสอง
ทาน หากทานกมศีรษะลงจะมีหยดน้ําตกลงมา แตเมื่อทานเงยขึ้นก็จะเห็นน้ํา
หยดลงมาดั่งเม็ดไขมุก ผูปฏิเสธ (กาฟร) ที่ไดกลิ่นหายใจของทานจะสิ้นลม
หายใจทันที และลมหายใจของทานจะไปถึงสุดสายตา ทานจะตามหา
ลาดัจญาล จนกระทั่งมาถึงสถานที่ใกลกับบัยตุลมักดิสซึ่งมีชื่อวา “บาบ ลุดด” 
(ประตู ลุดด) ในที่สุดทานก็สามารถฆาดัจญาลได ณ สถานที่ตรงนั้น 
 ตอมาทานนบีอีซาไดมาหากลุมชนที่ไดรับการคุมครองจากดัจญาล 
ทานไดลูบใบหนาของพวกเขา (เพื่อความศิริมงคล หรืออีกความหมายหนึ่งคือ
ใบหนาของพวกเขาเบิกบานเมื่อทราบขาวการตายของดัจญาล) แลวทานได
กลาวถึงการตอบแทนที่พวกเขาจะไดรับในสวรรค” (รายงานโดยมุสลิม 
หมายเลขหะดีษ 2937)  
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การขอความคุมครองและปกปองจากฟตนะฮฺดัจญาล 
หนึ่ง ยึดมั่นตออัลกุรอานและสุนนะฮฺ ศึกษาเกี่ยวกับพระนามอันวิจิตรของอัลลอฮฺ และ

คุณลักษณะที่สมบูรณของพระองค  เมื่อนั้นแหละทานจะรูวา ดัจญาลเปนมนุษยธรรมดาๆ คนหนึ่ง
ที่กินและดื่มซึ่งพระเจาไมมีพฤติกรรมดังกลาว  ดวงตาขางหนึ่งของดัจญาลจะโผลออกมา แตพระ
เนตรของอัลลอฮฺไมมีลักษณะเชนนั้น ไมมีใครเห็นพระเจาของเขาไดกอนที่จะตายจากโลกนี้ไป แต
เมื่อตอนที่ดัจญาลมาทั้งมุอมินและกาฟรฺสามารถมองเห็นเขาได   

 
สอง กลาวขอความคุมครองตออัลลอฮฺใหรอดพนจากฟตนะฮฺของดัจญาล  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในขณะละหมาด มีหะดีษจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานนบี 
บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

دَ  إَِذا« َحُدُكمْ  تََشهَّ
َ
ِ  فَلْيَْستَِعذْ  أ ْرَبعٍ  ِمنْ  بِابَّ

َ
ِّ  امهلل:  َفُقوُل  ،أ ُعوذُ  إِ

َ
 بَِك  أ

 َوِمنْ  ،َوالَْمَماِت  الَْمْحيَا فِتْنَةِ  َوِمنْ  ،الَْقرْبِ  َعَذاِب  َوِمنْ  ،َجَهنَّمَ  َعَذاِب  ِمنْ 
الِ  الَْمِسيِح  فِتْنَةِ  رَشِّ  جَّ َّ   »ا

ความวา “ เมื่อผูใดในกลุมพวกเจาไดกลาวตะชะฮุด เขาจงขอความคุมครอง
จากส่ี  ประการดวยกัน  คือ  จากการลงโทษในไฟนรกญะฮันนัม  จากการ
ลงโทษในหลุมฝงศพ จากฟตนะฮฺแหงชีวิตในโลกดุนยาและชีวิตหลังความตาย 
และจากความชั่วรายอันเนื่องจากฟตนะฮฺของดัจญาล  (รายงานโดยมุสลิม 
หมายเลขหะดีษ 588)  

 
สาม ศึกษาหะดีษที่บอกกลาวเกี่ยวกับดัจญาล เชนคุณลักษณะของมัน เวลาที่มันออกมา 

สถานที่มันออกมา การรอดพนจากมัน จากตํารับตําราที่พูดถึงในเรื่องนี้ อาทิ อัน-นิฮายะฮฺ ของอิบ
นุ กะษีรฺ, อิตหาฟ อัล-ญะมาอะฮฺ ของเชค อัต-ตุวัยญิรีย, อัชรอฏ อัส-สาอะฮฺ ของ อัล-วาบิล เปน
ตน  เพื่อที่จะไดรูจักและหลีกหางจากมัน 

 
สี่ ทองจําโองการอัลกุรอานในชวงตนของซูเราะฮฺ อัล-กะฮฺฟ  มีรายงานจากหะดีษของ อบู 

อัด-ดัรดาอ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา 
نَّ 

َ
ُ  َصىلَّ  اجَّيِبَّ  أ وَّلِ  ِمنْ  آيَاٍت  َعرْشَ  َحِفَظ  َمنْ « :قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ

َ
 أ

الِ  ِمنْ  ُعِصمَ  ،الَْكْهف ُسوَرةِ  جَّ َّ   »الَْكْهِف  آِخرِ  ِمنْ : و رواية    ا
ความวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา “บุคคลใดที่เขาทองจํา
โองการตนๆของซูเราะฮฺอัล-กะฮฺฟ เขาจะไดรับการคุมครองใหรอดพน
จากดัจญาล”  บางรายงานบอกวา “ชวงสุดทายของซูเราะฮฺ” (รายงานโดย
มุสลิม หมายเลขหะดีษ 809 )  
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อิมาม อัน-นะวะวีย ไดอธิบายในบทอธิบายเศาะฮีหฺมุสลิม (เลม2 หนา 92-93) วา สาเหตุ
ที่มันสามารถปกปองจากดัจญาลไดก็เพราะวา ตนสูเราะฮฺนี้กลาวถึงความมหัศจรรยและ
เครื่องหมายตางๆ ที่ถาหากผูใดใครครวญแลวเขาก็จะไมหลงกลกับการหลอกลวงของดัจญาล 
เชนเดียวกับทายสูเราะฮฺ ที่พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา  

{ s t u      v w  x y z  {| }    ~ _ ` 
a     b z  ١٠٢: الكهف  

ความวา “บรรดาผูปฏิเสธศรัทธาไดคิดแลวหรือวาพวกเขาจะยึดเอาปวงบาว
ของขาอื่นจาก  ขาเปนผูคุมครองได แทจริงเราไดเตรียมนรกญะฮันนัมไวเปนที่
พํานักสําหรับบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาแลว” (อัล-กะฮฺฟ 102) 

 
หา วิ่งหนีออกหางจากดัจญาล หลีกเลี่ยงจากมันและทางที่ดีที่สุด คือการไปอาศัยที่เมือง

มักกะฮฺและมะดีนะฮฺ ซึ่งทานเองไดบอกกลาววาดัจญาลไมสามารถเขาเมืองทั้งสองได สมควรแก
บรรดามุสลิมทั้งหลายจะตองหลีกเลี่ยงจากดัจญาล เพราะวามันมีของแปลกประหลาดตางๆ มา
มากมายที่อัลลอฮฺกําหนดใหมันสามารถใชหลอกลวงคนใหติดกับและหลงกลได มันจะหลอกลวง
คนอื่นแมวาคนผูนั้นจะคิดวาตัวเองยืนหยัดและมีความศรัทธาอยางหนักแนนก็ตามที สุดทายก็ตอง
หลงกลมัน  มีหะดีษจากอิมรอน บิน อัล-หุศ็อยนฺ เลาวา  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
กลาววา 

الِ  َسِمعَ  منْ « جَّ َّ   بِا
َ
ِ  ،َقنْهُ  فَلْيَنْأ ِييهِ  الرَُّجَل  إِنَّ  فََوابَّ

ْ
َأ نَّهُ  حَيِْسُب  َوُهوَ  َ

َ
 ك

ا َفيَتَِّبُعهُ  ُمْؤِمنٌ  بَُهاِت  ِمنْ  بِهِ  َفبَْعُث  ِممَّ وْ  ،الشُّ
َ
 ِمنْ  بِهِ  َفبَْعُث  لَِما أ

بَُهاِت    . قَاَل  َهَكَذا »الشُّ
ความวา “ ผูใดที่ไดรับทราบเกี่ยวกับการมาของดัจญาล เขาจงเลี่ยงใหไกลเถิด
ขอสาบานดวยอัลลอฮฺวา แทจริง จะมีคนที่เขาไปหามัน โดยที่เขาคิดวาตัวเอง
เปนผูศรัทธาหนักแนน(ไมหลงกลงายๆ) แตสุดทายแลวเขาก็จะเชื่อฟงปฏิบัติ
ตามตอความคลุมเครือที่ดัจญาลนํามา” (อบู ดาวูด  4319) 
 
เราขอตออัลลอฮไดโปรดใหบรรดาพี่นองมุสลีมีนและมุสลีมะฮฺทุกคนรอดพนจากฟตนะฮฺ

ของดัจญาลดวยเถิด  อามีน 
واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم بل نبينا حممد وبل آ 

  .وصحبه أمجعني
 

 


