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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

การยืนยนัการเขาเดือนดวยการเหน็จันทรเสี้ยวหรือการนับ
จํานวนวนั จํานวนพยานทีเ่ห็น และการเปนพยานของสตรีในการ

เห็นจันทรเสี้ยว 
 
ถาม การเขาเดือนเราะมะฎอนนั้นยืนยันดวยวิธีใด และจะยืนยันการเห็นจันทรเสี้ยวได
อยางไร ? 
 
ตอบ  ดวยพระนามของอัลลอฮฺผูทรงเมตตาปรานียิ่ง มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิของอัลลอฮฺ 
และขอพระองคทรงประทานพรและความสันติแดศาสนทูตของพระองค รวมถึงครอบครัว  
เศาะหาบะฮฺ และบรรดาคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของทาน 
 
การยืนยันการเขาเดือนเราะมะฎอนนั้นใชเกณฑการเห็นจันทรเสี้ยว ซึ่งเปนทัศนะเห็นพองของ 
อุละมาอทั้งหมด เพราะหะดีษของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา  

 العدة فأكملوا عليكم غم فإن لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، صوموا«
 »ثالثني

ความวา “จงถือศีลอดดวยการเห็นจันทรเสี้ยว และจงออกอีดดวยการเห็น
จันทรเสี้ยว แตถาหากมันไมปรากฏใหเห็นแกพวกทาน ก็จงนับจํานวนเดือนให
ครบสามสิบวัน” (บันทึกโดยมุสลิม ในภาคการถือศีลอด บรรพวาดวยวาญิบ
ตองถือศีลอดเราะมะฎอนดวยการเห็นเดือน และการออกอีดดวยการเห็นเดือน 
หมายเลข 1081 และอัน-นะสาอีย ในภาคการถือศีลอด บรรพวาดวยการ
ขัดแยงตอ อุมัรฺ บิน ดีนาร หมายเลข 2124 สํานวนนี้เปนของทาน)  

 
ในสํานวนอื่นมีวา  
 

   »ثالثني فصوموا عليكم غم فإن ،لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا«
ความวา “จงถือศีลอดดวยการเห็นจันทรเสี้ยว และจงออกอีดดวยการเห็น
จันทรเสี้ยว แตถาหากมันไมปรากฏใหเห็นแกพวกทาน ก็จงถือศีลอดใหครบ
สามสิบวัน” (บันทึกโดย อิบนุ หิบบาน ในเศาะฮีหฺของทาน บรรพวาดวยการ
อธิบายวาจันทรเสี้ยวของเชาวาลถาไมปรากฏใหเห็น จําเปนตองถือศีลอด 
เราะมะฎอนสามสิบวัน) 
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และในสํานวนอื่นมีวา   

 »يوماً  ثالثني شعبان عدة فأكملوا«
ความวา “ก็จงนับจํานวนเดือนชะอฺบานใหครบสามสิบวัน” (บันทึกโดย อัล- 
บุคอรีย ในภาคการถือศีลอด  บรรพวาดวยวจนะของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม วา “เมื่อพวกทานเห็นเดือนก็จงถือศีลอด” หมายเลข 1909) 

 
ความหมายที่ตองการก็คือ ใหถือศีลอดดวยการเห็นจันทรเสี้ยวและใหออกจากการถือศีลอดดวย
การเห็นจันทรเสี้ยวเชนกัน และถาหากไมเห็นจันทรเสี้ยวก็ใหนับวันของเดือนชะอฺบานใหครบ
สามสิบวันแลวจึงเริ่มถือศีลอด และกรณีเดียวกันกับเดือนเราะมะฎอน คือถาไมเห็นจันทรเสี้ยวก็
จําเปนตองถือศีลอดใหครบสามสิบวันแลวจึงออกอีด แตถาเห็นจันทรเสี้ยวก็ไมมีปญหา อัลหัมดุลิล
ลาฮฺ 
 
ดังนั้น ที่วาญิบก็คือชาวมุสลิมจะตองถือศีลอดดวยการเห็นจันทรเสี้ยวของเดือนเราะมะฎอนในคืน
ที่สามสิบชะอฺบาน ซึ่งแปลวาเดือนชะอฺบานไมครบสามสิบวัน และพวกเขาก็เร่ิมถือศีลอดไดเลย 
เชนเดียวกันนั้น ถาหากพวกเขาเห็นจันทรเสี้ยวในคืนที่สามสิบเราะมะฎอน ก็ใหพวกเขาออกจาก
การถือศีลอดไดเลย หมายถึงพวกเขาไดถือศีลอดแคยี่สิบเกาวัน แตถาหากวาไมเห็นจันทรเสี้ยว ก็
ตองนับวันในเดือนชะอฺบานใหครบสามสิบวัน(กรณีจันทรเสี้ยวเริ่มเราะมะฎอน) และตองถือศีลอด
ใหครบสามสิบวัน(ในกรณีจันทรเสี้ยวสําหรับการออกอีด) ตามหะดีษที่วา  

 العدة فأكملوا عليكم غم فإن لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، صوموا«
  »ثالثني

ความวา “จงถือศีลอดดวยการเห็นจันทรเสี้ยว และจงออกจากการถือศีลอด
ดวยการเห็นจันทรเสี้ยว แตถาหากมันไมปรากฏใหเห็นแกพวกทาน ก็จงนับ
จํานวนเดือนใหครบสามสิบวัน” 

 
ซึ่งหะดีษนี้หมายรวมหมดทั้งชะอฺบานและเราะมะฎอน และในสํานวนอื่นก็มีวา  

   »نيثالث فصوموا عليكم غم فإن«
ความวา “ถาหากมันไมปรากฏใหเห็นแกพวกทาน ก็จงถือศีลอดใหครบสามสิบ
วัน” 

 
การเห็นจันทรเสี้ยวนั้นสามารถยืนยันไดดวยคนเห็นเพียงแคหนึ่งคน ในการกําหนดวาเขาเดือน 
เราะมะฎอนแลวหรือไม ซึ่งตองเปนคนที่ดีมีความยุติธรรม ตามความเห็นของอุละมาอสวนใหญ 
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เพราะมีรายงานจากอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา “คนทั้งหลายไดพยายามดูจันทร
เสี้ยวกัน และฉันก็ไดบอกกับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาฉันเห็นจันทรเสี้ยว ทานก็
เลยถือศีลอดและสั่งใหผูคนถือศีลอดดวย”  (บันทึกโดย อบู ดาวูด ในภาคการถือศีลอด บรรพวา
ดวย พยานหนึ่งคนในการเห็นจันทรเสี้ยวเราะมะฎอน หมายเลข 2342) 
 
และดวยหลักฐานจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา มีชาวเบดูอินคนหนึ่งมาบอกกับ
ทานวาเขาไดเห็นจันทรเสี้ยว ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็เลยถามเขาวา “เจา
ปฏิญาณหรือไมวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และแทจริงฉันเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ?” 
ชายผูนั้นตอบวา ใช ขาปฏิญาณตามนั้น ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงสั่งใหมีการถือ
ศีลอดตามนั้น (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย ในภาคการถือศีลอด บรรพวาดวยการถือศีลอดดวยการเห็น
จันทรเสี้ยว หมายเลข 691) 
 
ดังนั้น จันทรเสี้ยวสําหรับการเริ่มเดือนเราะมะฎอนนั้น ถามีคนซึ่งเชื่อใจไดเห็นแคคนเดียวก็ตองถือ
ศีลอดตามนั้น 
 
สวนการเห็นจันทรเสี้ยวสําหรับกําหนดวันอีดนั้น จําเปนตองมีคนเห็นซึ่งเชื่อใจไดจํานวนสองคนขึ้น
ไปเทานั้น เหมือนกับเดือนอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองมีคนเห็นสองคนขึ้นไปเชนเดียวกัน เพราะมีรายงาน
จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา  

 »فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا«
ความวา “ถาหากวามีคนเห็นสองคน ก็จงถือศีลอดและจงออกอีด” (บันทึกโดย 
อะหมัด ในมุสนัด อัล-กูฟยีน หมายเลข 18416 และอัน-นะสาอีย ในภาคการ
ถือศีลอด บรรพวาดวยการเห็นของชายหนึ่งสําหรับการเขาเดือนเราะมะฎอน 
หมายเลข 2116) 

 
และมีรายงานจาก อัล-หาริษ บิน หาฏิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา “ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ไดส่ังเราวาใหออกอีกดวยการเห็นเดือน ถาเราไมเห็นเองแตกลับมีคนสองคนที่เชื่อใจ
ไดเห็นมันแลว ก็ใหเราถือปฏิบัติดวยการออกอีกตามที่พวกเขาทั้งสองเห็น” (บันทึกโดย อบู ดาวูด 
ในภาคการถือศีลอด บรรพวาดวยการเห็นของชายสองคนสําหรับจันทรเสี้ยวเดือนเชาวาล 
หมายเลข 2338)  
 
ความหมายที่ตองการก็คือ จําเปนตองมีคนที่ไวใจไดอยางนอยสองคนขึ้นไปเห็นจันทรเสี้ยว สําหรับ
การกําหนดการออกอีดและการกําหนดเดือนอื่นๆ สวนการเริ่มถือศีลอดเราะมะฎอนนั้นใหใชแคคน
เห็นเพียงแคหนึ่งคนเทานั้น ตามหะดีษทั้งสองที่ระบุขางตน 
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สวนการเห็นของสตรีนั้น อุละมาอมีความเห็นขัดแยงกันเปนสองทัศนะ บางกลุมก็เห็นวาการเห็น
ของสตรีนั้นรับได เหมือนกับการที่เรายอมรับการรายงานหะดีษของนางถาหากวานางเปนผูที่
เชื่อถือได แตบางกลุมก็ไมยอมรับ และความเห็นที่มีน้ําหนักมากที่สุดในประเด็นนี้ก็คือ ความเห็น
ที่วาไมยอมรับการเห็นของสตรี เพราะสวนนี้เปนหนาที่ของผูชาย เปนภาระเฉพาะของผูชาย และ
ใหผูชายเปนคนที่ดําเนินการดูเดือน และเนื่องจากวาพวกเขารูดีกวาเกี่ยวกับเร่ืองนี้  
 
จาก รวมฟตวาเชคบินบาซ เลมที่ 15  
ที่มา http://www.binbaz.org.sa/mat/398 


