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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

วาญิบต้องท าหจัญ์ 
 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 
﴿ِّ َِِولِّلَ َيبّتِِّحجِ ِٱنلَاّسََِِعَ َتَطاعََِِمنِِّٱۡلب َِغّنِيِٱلَِلَِِفَإّنََِِكَفرََِِوَمنَِسبّيٗلاِِإََّلبهِِّٱسب

 [  ٧٩: عمران لآ] ﴾٩٧ِِٱلبَعَٰلَّميََِِعنِّ

“เป็นสิทธิส าหรับอลัลอฮฺท่ีมีอยู่เหนือมนษุย์ ท่ีพวกเขาต้องไปท า
หัจญ์ ณ บ้านหลังนัน้ ส าหรับผู้ ท่ีสามารถหาทางไปถึงมันได้ 
และผู้ ใดปฏิเสธ  ดังนัน้  แท้จริง  อัลลอฮฺนัน้ เ ป็นผู้ มั่ง มีไม่
จ าเป็นต้องพึ่งสรรพสิ่งใดๆ (พวกเขาเสียอีกต่างหากท่ีต้องพึ่ง
พระองค)์” (สเูราะฮฺ อาล ิอิมรอน:97) 

 
ท่านอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้กล่าวว่า ท่าน

เราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  
اَلُم لََعَ ََخإٍس، لََعَ  » يسإ

َ اإلإ اَلةي، بُِني َفَر بيَما ُدونَُه، َوإيقَامي الدصَّ بََد اهلُل، َوُيكإ نإ ُيعإ
َ
أ

مي َرَمَضانَ  ، وََصوإ َيإتي ََكةي، وََحجِّ اْلإ  ]متفق عليه]« َوإييتَاءي الزَّ
“อิสลามถกูสถาปนาบนหลกัห้าประการ คือ การปฏิญาณว่าไม่
มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺและมุหมัมดัเป็นศาสนทูตของ
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พระองค์ และด ารงการละหมาด และจ่ายซะกาต และการท า
หัจญ์ท่ีบ้าน(ของอัลลอฮฺ)หลังนัน้  และการถือศีลอดเราะ
มะฎอน” บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ และมสุลิม 

 
ทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้กลา่ววา่  

َها انلَّاُس قَدإ فََرَض اهلُل »: َخَطبَنَا رَُسوُل اهللي َصَّلَّ اهلُل َعلَيإهي وََسلََّم، َفَقاَل  » يُّ
َ
أ

وا ، فَُحجُّ َجَّ ُكلَّ ََعٍم يَا رَُسوَل اهللي؟ فََسَكَت َحَّتَّ قَالََها : ، َفَقاَل رَُجل  «َعلَيإُكُم احلإ
َ
أ

، َولََما : لَوإ قُلإُت : " ثاََلثًا، َفَقاَل رَُسوُل اهللي َصَّلَّ اهلُل َعلَيإهي وََسلَّمَ  َنَعمإ لَوََجبَتإ
تََط  تُمإ اسإ ةي »: ، ُثمَّ قَاَل "عإ َ ، فَإينََّما َهلََك َمنإ ََكَن َقبإلَُكمإ بيَكْثإ ُتُكمإ َذُروِني َما تََركإ

 ، تُمإ تََطعإ نإُه َما اسإ تُوا مي
إ
ٍء فَأ يََشإ تُُكمإ ب َمرإ

َ
، فَإيَذا أ مإ نإبييَائيهي

َ
مإ لََعَ أ تياَلفيهي مإ َواخإ يهي ُسَؤال

ٍء فَدَ   ]أخرجه مسلم]« ُعوهُ َوإيَذا َنَهيإتُُكمإ َعنإ ََشإ
“ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้ให้โอวาท
พวกเรา ทา่นกล่าวว่า “ผู้คนทัง้หลาย การท าหจัญ์ได้ถกูบญัญัติ
แก่พวกทา่นแล้ว ดงันัน้พวกท่านจงไปท าหจัญ์เถิด” แล้วชายคน
หนึ่งก็กล่าวว่า “ทกุปีเลยกระนัน้หรือ ท่านเราะสลูุลลอฮฺ?” ท่าน
ก็นิ่งเงียบ จนเขากล่าวถึงสามครัง้ แล้วท่านก็กล่าวว่า “หากฉัน
บอกว่าใช่ มนัก็จะกลายเป็นวาญิบ และพวกท่านก็ไม่สามารถ
จะท าได้” หลงัจากนัน้ทา่นก็กลา่ววา่ “ปลอ่ยฉันเท่าท่ีฉันทิง้ไว้ให้
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พวกทา่นเถิด เพราะแท้จริงผู้ ท่ีอยู่ก่อนหน้าพวกท่านได้พินาศไป
ด้วยเพราะการท่ีพวกเขาช่างถาม และช่างโต้แย้งกบับรรดานบี
ของพวกเขา ดงันัน้ เม่ือฉนัใช้พวกท่านในค าสัง่ใด พวกท่านก็จง
ท ามันเท่าท่ีพวกท่านสามารถ และเม่ือฉันห้ามพวกท่านใน
ประการใด พวกทา่นก็จงละทิง้มนั”  บนัทกึโดยมสุลิม 

 
อธิบาย 

 หจัญ์เป็นหนึ่งในหลกัการปฏิบตัิทัง้ห้าอนัยิ่งใหญ่ อลัลอฮฺ
ทรงบงัคบัผู้ ท่ีมีความสามารถให้ท าสกัครัง้หนึ่งในชีวิต และทรง
ท าให้การท าหัจญ์นัน้เกิดประโยชน์อย่างมากมายแก่บรรดา
มสุลิมทัง้ทางด้านศาสนาและทางโลก  

  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 การท าหจัญ์เป็นวาญิบส าหรับผู้ ท่ีมีความสามารถ 

 มนัเป็นรุก่นอิสลามประการหนึง่ 

 หจัญ์นัน้วาญิบเพียงครัง้เดียวในชีวิตเทา่นัน้ 
  

 


