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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

วาเลนไทนสําหรับใคร ? 
 

อารัมภบท 

สัจธรรมอยางหนึ่งที่เราตองยอมรับคือ ประชาชาติอื่นจากอิสลามจะมีเทศกาลแหงความสนุกสนานรื่นเริง
เนื่องในโอกาส ตางๆมากมาย ไมวาจะเปนเทศกาลเนื่องในโอกาสเหตุการณสําคัญของกลุมชน เทศกาลตาม
ฤดูกาล เทศกาลวันแม เทศกาลวันแรงงาน เทศกาลวันขึ้นปใหม เทศกาลวันเด็ก เทศกาลวันตรุษจีน เทศกาลวัน
สงกรานต เทศกาลวันตนไมและการเกษตร ฯลฯ จนกระทั่งเกือบจะไมมีเดือนใดเลยที่ไมมีเทศกาลสําคัญอยู  

ปจจุบันเราพบวา เทศกาลเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางศาสนาอื่นจากศาสนาอิสลามมากมายไดซึมซับ
เขา มามีบทบาทตอระบบการดําเนินชีวิต จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมุสลิมทั่วทุกมุมโลก 
โดยเฉพาะในหมูวัยรุนหนุมสาวมุสลิมที่ชอบใชชีวิตในแตละวันดวยเรื่อง สนุกสนานฮาเฮและบันเทิง และ
กลายเปนวัฒนธรรมนิยมที่มีการลอกเลียนแบบกันอยางกวางขวางในหมูวัยรุน มุสลิมจนยากตอการเยียวยา 
และลบลางคานิยมเหลานั้นใหออกจากความรูสึกนึกคิดของพวกเขา 

สภาพของเยาวชนมุสลิมดังกลาวสอดคลองอยางยิ่งกับคําอธิบายของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ที่วา ในอนาคตจะมีประชาชาติของทานกลุมหนึ่งที่มีพฤติกรรมชอบตามกนศัตรูของอัล ลอฮฺในดาน
พิธีกรรมและประเพณีบางอยางที่เปนเอกลักษณเฉพาะในศาสนาของพวก เขา ดังมีระบุในหะดีษของอบีสะอีด 
อัลคุดรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา 

َّ لَْو َدَخلُْوا ُجْحَر َضبٍّ  حَكَتَِّبُعنَّ ُسنَنَ َمْن اَكَن َقبْلَُكْم ِشرْبًا بِِشرْبٍ وَِذَراًخ بِِذَراٍع َح
َُهوَْد َواجََّصاَرى؟ قَاَل : قُلْنَا. َيبَْعتُُموْهُ  ْ َ  !َفَمنْ : يَا رَُسْوَل اِهللا، آ

“แนนอน พวกเจาจะประพฤติตามแนวทางของคนกอนพวกเจา ทีละคืบ ทีละศอก 
จนกระทั่งพวกเขาเหลานั้นเดินเขาไปในรูแย พวกเจาก็จะเดินตามพวกเขา (เขาไปในรูแย) 
ดวย” บรรดาเศาะหาบะฮฺก็ถามวา “พวกนั้นคือ ยะฮูดและนะศอรอ (ยิวและคริสต) ใช
หรือไม?” ทานก็ตอบวา “จะเปนใครเสียอีก” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 3269 มุสลิม : 
2669) 
 

ณ วันนี้ คําอธิบายของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่มีมากวา ๑๔๐๐ ป ไดเปนที่ประจักษถึง
ความสัจจริงของมันแลว ปจจุบัน ทุกครั้งที่มีเทศกาลเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสอะไรก็ตาม เราจะพบวามีเยาวชน
มุสลิมจํานวนไมนอยที่เขารวมสนุกสนานเฮฮาและเฉลิมฉลอง กับพวกเขาดวยเสมอ โดยหารูไมวา ปฏิกิริยาการ
ตอบสนองที่พวกเขากําลังปฏิบัติอยูนั้น เปนผลพวงมาจากกระแสการโจมตีทางวัฒนธรรมและคุณคาทาง
จริยธรรมของศัตรูของพวก เขาเองอยางเปนระลอกๆ และตอเนื่อง ดวยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ โดยผานสื่อ
และเทคโนโลยีไฮเทคสมัยใหมทั้งหลายที่ดึงดูดความสนใจของเยาวชน ทั้งในรูปของหนัง ละคร เพลง โฆษณา 
หนังสือพิมพ นิตยสาร งานเขียน ฯลฯ มาเปนเวลานานนับศตวรรษมาแลว ซึ่งเปาหมายหลักของการโจมตี
เหลานั้นมีเพียงอยางเดียว นั่นคือ ดับแสงแหงคําสอนของอิสลามและทําลายลางคุณคาทางจริยธรรมของ
มนุษยชน ผนวกกับความออนแอของอีหมาน และไมประสาตอหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม จึงทําใหเยาชน
มุสลิมถูกชักจูงไดงายและเห็นดีเห็นงามกับวัฒนธรรมที่ถูกนํา เขาเหลานั้น  

ดวยตระหนักถึงอันตรายและความสําคัญของปญหาขางตน อิสลามจึงใหความสําคัญกับมันอยางที่สุด 
และหาทางโอบอุมและปองกันเยาวชนมุสลิมไมใหหลงเชื่อและตกอยูในบวงแหง การหลอกลอ ดวยการสั่งให
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พวกเขาหางไกลจากการโฆษณาชวนเชื่อและสิ่งลอลวงที่เปนโทษตอ ศาสนาของพวกเขาและเปนโทษตัวเขาเอง
ดวย พรอมทั้งกําชับอยางหนักแนนวา ผูศรัทธาที่แทจริงนั้นคือผูที่หางไกลและไมเขารวมเปนพยานและแสดง
ความ ยินดีกับเทศกาลความรื่นเริงตางๆ ของบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาเหลานั้น อัลลอฮฺตรัสวา 

» ً وا ِكَراما وا بِاللَّْغِو َمرُّ وَر، َوإَِذا َمرُّ يَن َال يَْشَهُدوَن الزُّ ِ
َّ  »َوا

“และ (ผูศรัทธาเหลานั้นคือ) บรรดาผูที่ไมรวมเปนสักขีพยานในสิ่งจอมปลอม และเมื่อ
พวกเขาเดินผานสิ่งไรสาระ พวกเขาผานไปอยางมีเกียรติ” (อัลฟุรกอน : 72) 

 
คําวา “ส่ิงจอมปลอม” ที่บาวผูศรัทธาตออัลลอฮฺไมสามารถเขารวมเปนสักขีพยานในที่นี้หมายถึง เทศกาล

ร่ืนเริงตางๆของบรรดาผูปฏิเสธศรัทธานั่นเอง 
ขณะ เดียวกันอิสลามก็หามไมใหชาวมุสลิมมีประพฤติกรรมลอกเลียนแบบประเพณีของชน ตางศาสนิก 

โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางศาสนา ไมวาจะเปนการจัดงานเฉลิมฉลอง หรือการเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรม หรือการแสดงความยินดีดวยการสงของขวัญ หรือการดอวยพรตางๆ อาทิ เทศกาลขึ้นปใหม 
คริสตมาส สาดน้ําสงกรานต และวันวาเลนไทนหรือวันแหงความรัก เปนตน ทานนบี ศ็อลลัลลออุอะลัยอิ
วะสัลลัม กลาววา 

 َمْن تََشبََّه بَِقْوٍم َفُهَو ِمنُْهمْ 

“ผูใดลอกเลียนแบบชนกลุมใด เขาก็คือชนกลุมนั้น” (บันทึกโดย อบู ดาวูด 4031)  

 
วันแหงความรัก ทําไมตองเปน 14 กุมภาฯ? 

14 กุมภาพันธ ของทุกๆ ปเปนอีกโอกาสหนึ่งที่ชาวมุสลิมผูไมประสากับขอเท็จจริงของวันนี้ บางคนไดรวม
เฉลิมฉลองกับชนตางศาสนิกและลอกเลียนแบบประเพณีของพวกเขาดวย การสงการดอวยพรและดอกกุหลาบสี
แดงสดแกคนที่ตนรักเพื่อแสดงถึงความรักที่มี ตอกัน พวกเขาเรียกวันนี้วา “วันแหงความรัก” หรือ “วันวาเลน
ไทน” 

จะมีเยาวชนมุสลิมสักกี่คนที่ตระหนักวา วันที่ 14 ของ กุมภาพันธนี้เปนวันสําคัญทางศาสนาคริสตวันหนึ่ง
ที่ชาวคริสตกําหนดขึ้นตาม ความเชื่อของพวกเขา เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสรําลึกถึงวีรกรรมแหงความรัก
ของเซนตวาเลนไทน ที่เปนเหตุใหเขาตองจบชีวิตลงดวยการตองโทษประหารชีวิตในวันที่ 14 กุมภาพันธ ค.ศ. 
270 

เทศกาลแหงความรัก ที่ถูกแอบอางไดกลายเปนประเพณีนิยมและแพรหลายในหมูเยาวชนหนุมสาว
มุสลิม เปนเทศกาลที่ดูภายนอกจะเชิญชวนสูความรัก ความหวงใย และความเปนมิตร แตโดยเนื้อแทกลับเปน
เทศกาลที่เชิญชวนสูความหายนะ ความเสื่อมทรามทางจริยธรรม และการหลอกลวง เปนเทศกาลแหงการเสีย
พรหมจารียของสาวๆ ที่ยอมทอดกายใหกับคนรักเพื่อเปนการบูชาความรักที่มีตอกัน และเปนเทศกาลที่หนุมๆ 
โลดลําพองใจ เพราะเปนวันที่พวกเขาจะไดสารภาพรักกับเพื่อนหญิง ดวยการขอรวมหลับนอนและสัมผัสเนื้อ
หนังอันพึงสงวนของเธอ ! นาอูซุบิลลาฮฺ มินซาลิก 
 
ทําไมตองเปนวาเลนไทน ?  

ผูอานบางทานอาจจะแปลกใจวา ทําไมเราจึงตองหยิบยกประเด็นวันวาเลนไทน หรือเทศกาลแหงความ
รักนี้มาตีแผ ในเมื่อมันเปนเทศกาลที่ขัดแยงกับหลักการอิสลาม และเปนตัวทําลายจริยธรรมที่ดีงามของสังคม 
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การนําประเด็นนี้มาวิพากษวิจารณจะไมเปนการเผยแพรและโฆษณาใหชาวมุสลิม อีกหลายๆ คนที่ยังไมรูอิ
โหนอิเหนตองมารับรูเรื่องเชนนี้และพลอยเห็นดีเห็นงาม ตามไปดวยดอกหรือ? 

ที่จริง ถาเราสังเกตอยางถี่ถวนตอสภาพของวัยรุนหนุมสาวสวนใหญในวันนี้ เชนเดียวกับความเคลื่อนไหว
ทางการคา และการแลกเปลี่ยนการดอวยพร เราจะเขาใจทันทีวา โรคระบาดที่ถูกหอหุมอยูในคราบของความรัก 
และธรรมเนียมที่เลวทรามและปาเถื่อนนี้ ไดลุกลามเขาสูสังคมมุสลิมอยางรวดเร็วเสมือนกับการลุกไหมของเพลิง
ไฟใน กองฟาง เปนเทศกาลแหงการโฆษณาชวนเชื่อที่มีเบื้องหลังอันเลวราย เปนเทศกาลที่มีเบื้องหลังแหง
ตัณหา และความบกพรองทางจริยธรรมแอบแฝงอยูภายใตชื่อของความรักและอื่นๆ  

ดังนั้น การหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาวิพากษวิจารณจึงเปนการปลุกจิตสํานึกอยางหนึ่ง ใหเยาวชนหนุมสาว
ของเราไดตระหนักถึงอันตรายและภัยรายจากธรรมเนียมประเพณี นอกรีตที่ถูกนําเขาสูวิถีการดําเนินชีวิตของ
มุสลิม และเกิดการตื่นตัวตอแผนการทําลายลางในรูปแบบตางๆของศัตรูที่พยายามหยิบ ยื่นมาให โดยมี
เปาหมายเพื่อทําลายความบริสุทธิ์และความใสสะอาดของพวกเขาภายใตสโลแกน ที่สวยหรูและชวนหลงใหล 
 
ทําไมเราจึงไมรวมเฉลิมฉลองกับเทศกาลวาเลนไทน?  

หนุม สาวชาวมุสลิมที่รวมเฉลิมฉลองกับเทศกาลแหงความรักนี้สวนใหญไมไดมีความ เชื่อในเรื่องราว
และเหตุการณที่ถูกผนวกเขากับที่มาของเทศกาลนี้ ไมวาจะเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับชาวโรมันหรือเกี่ยวกับชาว
คริสต ยิ่งกวานั้น สวนใหญของพวกเขาเหลานั้นไมรูดวยซ้ํา วาเทศกาลวันวาเลนไทนมีความเปนมาอยางไร แตส่ิง
ที่ชักจูงพวกเขาใหรวมเฉลิมฉลองดวยเปนเพียงความรูสึกอยากจะ ปฏิบัติตามพวกเขาเทานั้นเอง โดยมองวา
ธรรมเนียมนิยมตางๆที่มาจากยุโรปเปนส่ิงที่ดีและทันสมัย หรือเปนเพียงโอกาสที่เอื้ออํานวยสําหรับการ
สนองตอบตออารมณตัณหาที่เปด โอกาสใหกระทําเนื่องในโอกาสดังกลาวเทานั้นเอง 

อาจ จะมีพี่นองมุสลิมของเราบางคนที่เห็นดวยกับเทศกาลการเฉลิมฉลองเนื่องใน โอกาสวันวาเลนไทน
ของใจวา ในเมื่ออิสลามเปนศาสนาที่เชิญชวนสูความรักและสันติภาพ และเทศกาลแหงความรักก็เปนโอกาส
หนึ่งที่เราสามารถใชโอกาสนี้เผยแผความรัก และความสามัคคีในหมูพี่นองชาวมุสลิม เมื่อเปนเชนนั้นแลว ทําไม
จึงสกัดกั้นและหามปรามไมใหพี่นองของเรารวมเฉลิมฉลองในวันนี้? 
 
สําหรับคําตอบตอขอสงสัยขางตน พอจะชี้แจงไดดังนี้ 

1- การเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันแหงความรัก (วา เลนไทน) เปนการลอกเลียนแบบธรรมเนียมปฏิบัติ
ของชาวโรมันที่ชาวคริสตไดนําเขาไปเปน สวนหนึ่งของศาสนาของพวกเขา ในเมื่ออิสลามหามไมใหมีพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบชาวคัมภีร ดังนั้นการลอกเลียนแบบในความเชื่อที่ไมใชศาสนาของชาวคัมภีรจึงเปนส่ิง ที่ยิ่งไม
อนุญาต 

قُواْ َواْختَلَُفواْ ِمن َنْعِد َما َجاءُهُم اْكَيِّنَاُت « يَن َيَفرَّ ِ
َّ  »َوَال تَُكونُواْ اَك

“และพวกเจาจงอยาเปนเชนบรรดาผูที่แตกแยกกัน (ชาวยิวและคริสต) และขัดแยงกัน
หลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจงไดมายังพวกเขาแลว” (อาล อิมรอน : 105) 

 
อิมาม อัส-ศ็อนอานีย กลาววา “เมื่อ มีการลอกเลียนแบบผูปฏิเสธศรัทธาในดานการแตงกายและเชื่อวา

การกระทําดัง กลาวทําใหเขาเปนเหมือนผูปฏิเสธศรัทธาคนนั้น เขาก็จะกลายเปนผูปฏิเสธศรัทธาทันที แตถาเขา
ไมไดมีความเชื่อเชนนั้น อุละมาอก็ทัศนะที่ขัดแยงกัน บางคนกลาววากลายเปนผูปฏิเสธศรัทธาดวย และบางคน
กลาวไม แตเขาตองถูกลงโทษ” (สุบุลุสสลาม  เลม 8 หนา 248) 
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2- คนทั่วไปมักจะเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่แอบแฝงอยูเบื้องหลัง ของวันแหงความรัก ซึ่ง
ความรักที่แทจริงที่พวกเขาหมายถึงในวันนี้คือวันแหงการเสียตัวของหญิง สาวใหกับชายหนุมที่ตนรัก คือวันแหง
การมีเพศสัมพันธที่ตองหามระหวางคูชายหญิงที่ไมไดแตงงาน กันโดยปราศจากขอบเขต การแสดงออกเชนนี้ไม
เพียงขัดกับจริยธรรมที่ดีทางสังคม แตยังสวนทางกับหลักคําสอนและเปนที่ตองหามในอิสลามอยางสิ้นเชิง 

ىَن إِنَُّه اَكَن فَاِحَشًة وََساء َسِبيالً «  »َوَال َيْقَربُواْ الزِّ
“และพวกเจาจงอยาเขาใกลการผิดประเวณี แทจริงมันเปนการลามกและทางอันชั่วชา” 
(อัล-อิสรออ : 32) 
 

ดังนั้น หนุมสาวมุสลิมคนใดเฉลิมฉลองวันแหงความรักเพื่อเปาหมายดานตัณหาและมีความ สัมพันธเชิง
ชูสาวกับผูที่ตองหาม แทจริงเขาไดกระทําบาปใหญที่ตองหามของศาสนา 

 
3- ไมมีศาสนาใดที่กระตุนและสงเสริมใหทุกคนมีความรัก ความหวงใย และความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

เฉกเชนคําสอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งไดสอนสั่งใหประชาชาติอิสลามแสดงออกถึงความรัก ความหวงใยกัน
ตลอดทุกวันเวลา ไมใชเพียงบางวันหรือบางโอกาสเทานั้น 

نَُّه حُيِ 
َ
َخاُه فَلْيُْخرِبُْه ك

َ
َحبَّ الرَُّجُل أ

َ
  بُّهُ إَِذا أ

“เมื่อชายคนหนึ่งรูสึกรักใครพี่นองของเขา ก็จงบอกเขาวาตนรัก” (อบู ดาวูด : 5124, อัต-
ติรมิซีย : 2392) 

 
อนึ่งความรักในที่นี้ คือความรักฉันทพี่นองผูรวมศรัทธา มิใชความรักแบบรักใครชอบพอกับเพศเดียวกัน

เชนพวกเกยหรือเลสเบี้ยน 
ٍء إَِذا َال تَْدُخلُْوا اجْلَ  ْ َ ُدلُُّكْم بَلَ 

َ
َوَال أ

َ
َّ حَتَابُّْوا، أ َّ تُْؤِمنُْوا، َوَال تُْؤِمنُْوا َح نََّة َح

َالَم بَيْنَُكمْ  فُْشْوا السَّ
َ
 َفَعلْتُُموُْه حَتَابَبْتُْم، أ

“พวก เจาจะไมสามารถเขาสวรรคจนกวาพวกเจาจะศรัทธามั่น และพวกเจาจะยังไม
ศรัทธาเปนผูศรัทธา (ที่แทจริง) จนกวาพวกเจาจะรักใครซึ่งกันและกัน พวกเจาจะใหฉัน
แนะนําบางอยางไหม เมื่อพวกเจากระทํามัน พวกเจาก็จะรักใครกัน นั่นคือพวกเจาจง
โปรยสลามในหมูพวกเจา” (มุสลิม : 54) 
 

ทําไมตองมอบกุหลาบแดงในวันวาเลนไทน?  
หนุมสาวบางคนเขาใจแตเพียงวาดอกกุหลาบสีแดงสดเปนราชินีแหงดอกไมนี้เปนส่ือ ที่แสดงถึงความสุข 

ความมีไมตรีจิต ความนารักความสวยงาม และเปนเสมือนตัวแทนแหงความรัก แตเขาหารูไมวาดอกกุหลาบแดง
สดนั้นที่นํามาเปนตัวแทนที่ส่ือถึงความรักใน วันวาเลนไทนนั้น เกิดจากตํานานความเชื่อของชาวคริสตที่เชื่อกัน
วา ในสมัยที่พระเยซูถูกตรึงไมกางเขนอยูนั้น พระโลหิตไดไหลหยดลงบนตนหญามอสส และไดบังเกิดเปนตน
กุหลาบที่มีดอกสีแดงสด จึงมีการเรียกขานกุหลาบชนิดนี้วา "กุหลาบมอสส" อันเปนตัวแทนแหงความรักที่มีตอ
ชาวโลก  

เชนเดียวกับความเชื่อของชาวกรีกที่เชื่อวาตั้งแตสมัยกรีก ตํานานเลาวา "คลอรีส" เทพธิดาแหงดอกไม 
ไดบันดาลใหรางของนางไมกลายเปนกุหลาบ และยกใหเปนราชินีของดอกไม จากนั้นตอมาก็มีการมอบดอก
กุหลาบแก "อีรอส" ลูกชาย ซึ่งเปนเทพแหงความรัก ความเชื่อตางๆเหลานี้ยอมขัดตอหลักการศรัทธาที่บริสุทธิ์
ของอิสลาม 
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- จุดยืนของมุสลิมตอเทศกาลวาเลนไทน  
จากที่กลาวมาขางตน ถึงที่มาของเทศกาลวาเลนไทน เปาหมายของการจัดงาน และจุดยืนของอิสลามตอ

เทศกาลดังกลาว เราจึงพอจะสรุปถึงจุดยืนของมุสลิมตอเทศกาลดังกลาวดังนี ้
1- ตองไมรวมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน เพราะเปนวันสําคัญทางศาสนาของอื่นจากอิสลาม 

หรือเขารวมเปนสักขีพยานในงานเฉลิมฉลองดังกลาว ดังที่ไดกลาวมาแลววาอิสลามหามมีสวนรวมในงาน
เทศกาลทางศาสนาของผู ปฏิเสธศรัทธา  

อิมาม อัซ-ซะฮะบีย กลาววา “ใน เมื่อชาวคริสตมีเทศกาลเฉลิมฉลองเฉพาะสําหรับพวกเขา และชาวยิวก็
มีเทศกาลเฉลิมฉลองเฉพาะสําหรับพวกเขา ดังนั้นจึงไมอนุญาตใหมุสลิมเขาไปมีสวนรวมในงานเฉลิมฉลอง
ดังกลาว เชนเดียวกับที่ไมอนุญาตใหมุสลิมเขาไปมีสวนรวมในหลักการศาสนาของพวกเขา และการอิบาดะฮฺหรือ
รวมกิบลัตของพวกเขา” (ตะชับบุฮฺ อัล-เคาะสีส บิอะฮฺลิ อัล-เคาะมีส ดู นิตยสาร อัล-หิกมะฮฺ 4/193) 

 
2- ตองไมใหความชวยเหลือชนตางศาสนิกในการจัดงานเฉลิมฉลองทางศาสนาของพวกเขา ไมวาจะดวย

การจัดทําและสงมอบของขวัญ ชวยจัดพิมพการด หรือคาขายอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ เพราะเทศกาลดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของสัญลักษณทางศาสนาของพวกเขา ดังนั้นการใหความชวยเหลือใดๆ ตอส่ิงดังกลาวจึงเทากับวา
เปนการยอมรับและชวยเหลือในการเผยแพรส่ิง ปฏิเสธศรัทธาเหลานั้น ในขณะที่อิสลามหามมิใหมุสลิมเขาไปมี
สวนรวมในกิจการทางศาสนาของชนตาง ศาสนิกอยางเด็ดขาด 

อิบนุ ตัยมิยะฮฺ กลาวความวา “ไม อนุญาตใหมุสลิมเขาไปมีสวนพัวพันในทุกรูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกับ
เทศกาล ตางๆของพวกเขา ไมวาจะเปนอาหาร การแตงกาย การอาบน้ํา การจุดไฟฯลฯ และไมอนุญาตใหจัดงาน
เล้ียง มอบของขวัญ หรือขายสิ่งตางๆที่เปนการสงเสริมและชวยเหลือเพื่อการดังกลาว...” (มัจมูอฺ อัล-ฟะตาวา 
25/329) 

อิบนุ อัต-ตุรกุมานีย กลาววา “เปน การบาปสําหรับมุสลิมที่จะรวมสมาคมกับพวกเขา และใหความ
ชวยเหลือพวกเขาดวยการเชือดสัตว ตมอาหาร และใหยืมยานพาหนะสําหรับขับขี่ไปยังเทศกาลและงานเฉลิม
ฉลองของพวกเขา” (อัล-ลุมะอฺ ฟ อัล-หะวาดิษ วะ อลั-บิดะอฺ 2/519-520) 

 
3- ตองไมใหความชวยเหลือตอชาวมุสลิมที่รวมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกลาว และจําเปนตอง

ตักเตือนและหามปรามพวกเขา เพราะการรวมเฉลิมฉลองในงานเทศกาลของชนตางศาสนิกเปนส่ิงที่มุงกัรและ
จํา เปนตองหามปราม (ดูคําอธิบายของอิบนุ ตัยมิยะฮฺ ในอิกติฎออ อัส-ศิรอฏ อัล-มุสตะกีม 2/519-520) 

 
4- ไมอนุญาตใหมีการแลกเปลี่ยนของขวัญ และสงการดแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเทศกาลวาเลน

ไทนหรือวันแหงความรัก เพราะมันไมใชเทศกาลของมุสลิม 
อิบนุล ก็อยยิม กลาววา “การแสดงความยินดีดวยสัญลักษณที่เฉพาะเจาะจงสําหรับผูปฏิเสธศรัทธาเปน

ส่ิงที่ตองหาม(หะรอม)อยางเปนเอกฉันท เชนการแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเทศกาลสําคัญ และการถือศีล
อดของพวกเขา ดวยการกลาววา “ขอใหมีความสุขกับเทศกาลที่ประเสริฐ หรือขอแสดงความยินดีกับเทศกาลนี้ 
เปนตน ถึงแมวาคําพูดเหลานี้ไม (อันตรายถึงขั้น) กลายเปนผูปฏิเสธศรัทธา แตเปนสวนหนึ่งของคําพูดที่
ตองหาม(บาป)... ดังนั้นผูใดแสดงความยินดีกับส่ิงที่ฝาฝน หรืออุตริ หรือปฏิเสธศรัทธา ก็เทากับวาเขาไดนําพา
ตัวเองสูความโกรธกริ้วและการประณามของอัลลอฮฺ” (อะหฺกาม อะฮฺลิ อัซ-ซิมมะฮฺ 1/441-442) 

 
5- ตองชี้แจงใหพี่นองชาวมุสลิมที่หลงผิดใหเขาใจถึงขอเท็จจริงของเทศกาลวาเลน ไทนนี้ และความ

จําเปนที่มุสลิมตองมีจุดยืนดานศาสนาที่แตกตางจากชนตางศาสนิก ทั้งในดานหลักการศรัทธา การแตงกาย 
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และเอกลักษณเฉพาะทางศาสนา ฯลฯ และตองชี้แจงถึงอันตรายจากการลอกเลียนแบบชนตางศาสนิกในดาน
สัญลักษณทาง ศาสนาของพวกเขา ทั้งในรูปของการจัดงานเทศกาลตางๆ หรือรูปแบบของเคารพภักดี และวิถี
การดําเนินชีวิต เปนตน 

หวัง วาที่กลาวมาขางตน คงพอจะปลุกจิตสํานึกใหพี่นองมุสลิมไดตระหนักวา แทที่จริงแลว เทศกาลวา
เลนไทนนั้นถูกอุบัติขึ้นสําหรับใคร และไดประจักษถึงคุณคาอันยิ่งใหญแหงอิสลาม และความจําเปนที่จะตองยืน
หยัดอยูบนจุดยืนที่เปนเอกเทศ ม่ันคง และหางไกลจากอบายมุขและสิ่งยั่วยุตางๆ ที่คานกับหลักคําสอนอัน
บริสุทธิ์ของอิสลามและสรางความออนแอตออีมานและการ ภักดีของเราตออัลลอฮฺ. 

 

فَوُِّض 
ُ
قُْوُل لَُكْم، َوأ

َ
ْمِري إِىَل اِهللا، إِنَّ اَهللا  فََستَْذُكُرْوَن َما أ

َ
أ

 بَِصرْيٌ بِالِْعبَادِ 

 
 


