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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ-งเสมอ 
 

การใช้จันทร์เสี �ยวเป็นสัญลักษณ์ 

คาํถาม: 

อะไรคือสื-อสัญลักษณ์ที-อยู่เบื �องหลังดวงดาว(ا�جمة) และ
จันทร์เสี �ยว (ا�الل) ของมุสลิม ? ฉันค้นหามันในเว็บไซต์
ของท่าน และค้นคว้าจากหนังสืออ้างอิงในห้องสมุด ก็ไม่
สามารถหาคําตอบอะไรได้มากไปกว่าการอ้างอิง “ธง” 
ของจักรวรรดอิอตโตมัน 
 
คาํตอบ: 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ 

ไม่ปรากฏในพื �นฐานของชะรีอะฮฺว่าจันทร์เสี �ยวหรือ
ดวงดาวนั �นเป็นสญัลกัษณ์ของมสุลิม และไม่เป็นที+รู้จกัในสมยั
ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม หรือในสมัยของคุ
ละฟาอ์ อรฺัรอชิดีน (ขออลัลอฮฺทรงเมตตาพวกท่าน) หรือในสมยั
ของราชวงศ์อุมาวิยะฮฺ มันมีขึ �นมาหลังจากช่วงเวลานี � และนัก
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ประวตัิศาสตร์มีความเห็นที+แตกตา่งกนัว่า ช่วงใดเป็นจดุเริ+มต้น
ของการใช้สัญลกัษณ์นี �และใครเป็นบุคคลแรกที+นํามาใช้ บาง
คนบอกว่ามาจากชาวเปอร์เซีย บางคนว่ามาจากกรีก และ
สญัลกัษณ์นี �ก็ถูกส่งผ่านไปยงัชาวมสุลิม (ด ูอตั-ตะรอตีบ อลั-อิ
ดาริยะฮฺ โดย อลั-กิตตานียฺ 1 / 320)  

กล่าวกันว่า เหตุผลที+มุสลิมนําจันทร์เสี �ยวมาเป็น
สัญลักษณ์ คือ เมื+อมุสลิมพิชิตประเทศแถบตะวันตกบาง
ประเทศ พบว่าสญัลกัษณ์ของคริสตจกัรเป็นรูปกากบาทเหนือ
ดนิแดนของพวกเขา มสุลิมจงึใช้สญัลกัษณ์จนัทร์เสี �ยวมาแทนที+ 
จนกระทั+งมีการใช้วิธีนี �กนัอยา่งแพร่หลาย อย่างไรก็ตามในกรณี
นี � สัญลักษณ์และป้ายต่าง ๆ ที+นํามาใช้จะต้องสอดคล้องกับ
หลักการของอิสลาม และเนื+องจากไม่มีหลักฐานการกําหนด
จากคําสอนอิสลามในการใช้สญัลกัษณ์ดวงดาวและจนัทร์เสี �ยว 
ดงันั �น การไม่ใช้นั �นดีกว่า แม้ว่าจะมีมุสลิมบางส่วนใช้มันเป็น
สญัลกัษณ์ก็ตาม 

ในฐานะที+เป็นมุสลิม เรามีความเชื+อว่าดวงจันทร์และ
ดวงดาวนั �นเป็นส่วนหนึ+งจากการสร้างของอลัลอฮฺ ด้วยเหตนีุ �ใน
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ตวัมนัเองมิได้ให้คณุหรือให้โทษแก่มนษุย์ และมนัมิได้มีอิทธิพล
เหนือเหตุการณ์ใด ๆ ในโลก พระองค์สร้างมันขึ �นมาเพื+อเป็น
ประโยชน์แก่มนุษย์ ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากอายะฮฺในอัลกุ
รอาน ที+วา่ 

هِل�ةِۖ  َعنِ  �ٔ�َلُونََك  ۞يَۡس  ﴿
َ
ۗ  لِلن�اِس  َمَوٰقِيُت  ِهَ  قُۡل  ٱۡل   ]DEF: اCقرة[ ﴾ َوٱۡلَّجِ

“เขาเหล่านั �นจะถามเจ้า (มุหัมมัด) เกี+ยวกับเดือนแรกขึ �น จง
กล่าวเถิด มนัคือกําหนดเวลาต่าง ๆ สําหรับมนุษย์..." (อลั บะ
เกาะเราะฮฺ : 189) 

ตัฟ สี รฺ  อิ บ นุ  ก ะ ษี รฺ  ไ ด้ อ ร ร ถ า ธิ บ า ย  “...มัน คื อ
กําหนดเวลาตา่ง ๆ สําหรับมนษุย์...” วา่ "จากมนั (เดือนแรกขึ �น) 
พวกเขาจะรู้เวลาสําหรับการชําระหนี � ระยะอิดดะฮฺ (รอ
ระยะเวลา) สําหรับสตรี (ภายหลังการหย่าร้างหรือเป็นหม้าย) 
และช่วงเวลาของการทําหจัญ์ ... อลัลอฮฺทรงทําสญัญาณบ่งชี �
เวลาที+มุสลิมจะเริ+มต้นถือศีลอดและละศีลอด (การเริ+มต้นและ
สิ �นสดุของเดือนเราะมะฎอน) การนบัอิดดะฮฺของสตรีและการรู้
เวลาสําหรับการชดใช้หนี �" (ตฟัสีรฺ อิบน ุกะษีรฺ) 
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[อีกหนึ+งคําอธิบาย] อลั กุรฺฏูบีย์ (ขออลัลอฮฺทรงเมตตา
ท่าน) กล่าวอรรถาธิบายอายะฮฺนี �ว่า "สิ+งนี �อธิบายวิทยปัญญาที+
อยูเ่บื �องหลงัข้างแรมและข้างขึ �นของดวงจนัทร์ ซึ+งช่วยหลีกเลี+ยง
ความสับสนที+อาจจะเกิดขึ �นในเรื+ องวันนัดหมาย การติดต่อ 
หจัญ์ อิดดะฮฺ การถือศีลอด การละถือศีลอด (เมื+อพ้นเดือนเราะ
มะฎอน) ระยะการตั �งครรภ์ การกู้ ยืม ... และภารกิจที+สําคญัของ
มนษุย์ทั �งหลาย ดงัอายะฮฺที+คล้ายคลงึกนัวา่  

َۡل  وََجَعۡلَنا ﴿ ٓ  تَۡيِۖ َءايَ  َوٱل�َهارَ  ٱل� ۡلِ  َءايَةَ  َفَمَحۡونَا ٓ  ٱل� ةٗ  ٱل�َهارِ  َءايَةَ  وََجَعۡلَنا  ُمۡبِصَ
 ْ َۡبَتُغوا ّبُِكمۡ  ّمِن فَۡضAٗ  ّلِ ْ  ر� نِيَ  َعَددَ  َوِلَۡعلَُموا  ]  DI: اإلHاء[ ﴾ َوٱۡلَِساَبۚ  ٱلّسِ

"และเราได้ทําให้กลางคืนและกลางวนัเป็นสองสญัญาณ ดงันั �น 
เราทําให้สัญญาณของกลางคืนมืดมน และเราได้ทําใ ห้
สัญญาณของกลางวันมีแสงสว่าง เพื+อพวกเจ้าจะได้แสวงหา
ความโปรดปรานจากพระเจ้าของพวกเจ้า และเพื+อพวกเจ้าจะได้
รู้จํานวนปีทั �งหลายและการคํานวณและทกุ ๆ สิ+งเราได้แจกแจง 
มนัอยา่งละเอียดแล้ว" (อลั อิสรออฺ : 12) 

 และพระองค์ตรัสวา่ 
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ِي ُهوَ  ﴿ ۡمَس  َجَعَل  ٱل� َرهُۥ نُوٗرا َوٱۡلَقَمرَ  ِضَيآءٗ  ٱلش� ْ  َمَنازَِل  َوقَد�  َعَددَ  ِلَۡعلَُموا
نِيَ   ]  L:  يونس[ ﴾ َوٱۡلَِساَبۚ  ٱلّسِ

"พระองค์ทรงทําให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้าและดวงจนัทร์มีแสงนวล 
และทรงกําหนดให้มนัมีทางโคจร เพื+อพวกท่านจะได้รู้จํานวนปี
และการคํานวณ อัลลอฮฺมิได้ทรงสร้างสิ+งเหล่านั �น เว้นแต่ด้วย
ความจริง พระองค์ทรงจําแนกสญัญาณตา่ง ๆ สําหรับหมู่ชนที+มี
ความรู้" (ยนูสุ : 5) 

การนบัเวลาตามจนัทร์แรกขึ �นนั �นง่ายกว่าการนบัเวลา
โดยการนบัวนั (ด ูตฟัสีรฺ อลั กรฺุฏบีุย์) 

นักวิชาการอิสลามได้กล่าวเกี+ยวกับดวงดาวเอาไว้ว่า 
อัลลอฮฺทรงสร้างดวงดาวด้วยเหตุผลสามประการ คือ เพื+อ
ประดบัประดาชั �นฟ้า เพื+อขบัไล่ชยัฏอน และเพื+อเป็นสญัญาณ
นําทาง (เศาะฮีฮฺ อัล บุคอรีย์, กิตาบ บัดอ์ อัล-ค็อลกฺ) ดัง
ที+อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ِي َوُهوَ  ﴿ ْ  ٱل]ُجومَ  لَُكمُ  َجَعَل  ٱل� ِ  ُظلَُمٰتِ  ِف  بَِها ِلَۡهَتُدوا  ﴾ َوٱۡلَۡحرِۗ  ٱۡلَبّ
 ]  FN: األنعام[
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"และพระองค์คือผู้ ที+ทรงให้มีแก่พวกเจ้า ซึ+งดวงดาวทั �งหลาย 
เพื+อพวกเจ้าจะได้รับการชี �นําด้วยดวงดาวเหล่านั �น ทั �งในความ
มืดแห่งทางบกและทางทะเล แน่นอนเราได้แจกแจงโองการ
ทั �งหลายไว้แล้วสําหรับกลุม่ชนที+รู้" (อลั อนัอาม : 97) 

 และพระองค์ตรัสวา่ 

َمآءَ  َزي�ن�ا َولََقدۡ  ﴿ ۡنَيا ٱلس� َيِٰطيِۖ  رُُجوٗما وََجَعۡلَنَٰها بَِمَصٰبِيحَ  ٱل] ۡعَتۡدنَا ّلِلش�
َ
 َوأ

ِعِي  َعَذاَب  لَُهمۡ   ]  L: ا�لك[ ﴾ o ٱلس�

"และโดยแน่นอนเราได้ประดบั ท้องฟ้าของโลกนี �ด้วยดวงดาว
เป็นแสงประทีป และเราได้ทําให้มนัเป็นอาวธุไล่ชยัฏอน และเรา
ได้เตรียมการลงโทษด้วยไฟอันร้อนแรงสําหรับพวกมัน" (อัล 
มลุกฺ : 5) 
 

 

ตอบคําถามโดย ชยัคฺ มฮุมัมดั ศอลิหฺ อลั-มนุจัญิด 

ที+มา: http://islamqa.info/en/1528 
  


