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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

มุสลิมกับวันวาเลนไทน  
 
ที่มาของวันวาเลนไทน 

เร่ือง ราวเกี่ยวกับวันวาเลนไทนนั้นก็เปนเรื่องที่คลุมเครือ จะสืบหาประวัติอะไรที่แนนอนก็
ไมไดไดแตสันนิษฐานกันไป ไมมีตนกําเนิดของเรื่องและความเปนมาที่ชัดเจน ในหนังสือหลักๆ
เทาที่สันนิษฐานกัน พอสรุปไดวา 

ก. วันวาเลนไทนนี้เดิมเปนการฉลองการเจริญพันธุของพวกโรมันโบราณ ซึ่งเปนการระลึก
ถึงเทพเจาลูเปอรคุส (เทพแหงการเจริญพันธุ) ตอมาภายหลังจึงไดรับเอาเขามาเปนของคริสต
ศาสนา โดยโยงเขากับเร่ืองการพลีชีพเพื่อศาสนาของนักบุญที่ชื่อวาเลนไทน ซึ่งมีวันฉลองใกลกัน
(ของเดิม ๑๕ กุมภาพันธ สวนของนักบุญวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ) 

ข. วากันวา เซนตวาเลนไทนเปนผูพลีชีพเพื่อศาสนาคริสต ซึ่งถูกประหารชีวิตในกรุงโรม
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ประมาณ ค.ศ.๒๖๙ หรือ ๒๗๐ และมี ๒ ทานชื่อซ้ํากัน แตประวัติของทั้ง
สองทานเปนเรื่องเลากันมาแบบปรัมปรา ซึ่งแทจริงแลวอาจเปนเรื่องที่เลาตางกัน แตตัวบุคคลเปน
คนเดียวกัน  

ค. การฉลองวันวาเลนไทนเร่ิมมีข้ึนในสมัยกลางของยุโรป แตการที่ถือวาเซนตวาเลนไทน
เปนนักบุญผูอุดหนุนคูรัก เปนเรื่องที่กลายมาในชวงหลัง โดยถือวาเปนผูชวยเหลือคนมีความรักที่
ตกอยูในความทุกขถูกขมบังคับ  

ง. การที่วันที่ระลึกเซนตวาเลนไทนกลายมาเปนวันแหงความรักนั้นเปนเรื่อง บังเอิญ ซึ่งที่
จริงไมมีอะไรเกี่ยวของกับเซนตวาเลนไทนเลย แตเร่ืองมาโยงกันและกลายไป    คง จะเนื่องจาก
ชาวยุโรปสมัยกลางมีความเชื่อวานกเริ่มฤดูผสมพันธุในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ การเขียนขอความ
แสดงความรักสงถึงกันในวันนี้ก็วาเริ่มมาแตปลายสมัยกลาง โดยถือวาเปนวันเริ่มฤดูผสมพันธุของ
นกนั่นเอง (บางก็วาเริ่มในคริสตศตวรรษที่ ๑๖) สวนในสหรัฐอเมริกา เร่ิมมีการจัดทําการดวาเลน
ไทนเปนธุรกิจในชวง ค.ศ.๑๘๔๐-๑๘๔๙ 

จ. "วาเลนไทน" คือวันที่ชาวคริสตใชเปนสัญญลักษณแทนความระลึกถึง "เซนตวาเลน
ไทน" บุรุษผูมีความรัก ความปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษยจนทําใหเขาตองจบชีวิตตัวเอง และหนุมผู
มีหัวใจที่เต็มเปยมไปดวยความรักนี้ ถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ค.ศ.๒๗๐  

เร่ืองราวทั้งหมดก็มีอยูวา ในชวงคริสตศตวรรษที่ ๓ สมัยที่จักรพรรดิคลอดิอุสที่  ๒ 
ปกครองอาณา-จักรโรมัน นักบุญวาเลนไทนซึ่งมีชื่อจริงวา "วาเลนตินัส" เปนผูนําคริสเตียนที่มี
ความอาทรตอเพื่อนมนุษยเปนอยางมาก นักบุญผูนี้มักลอบนําขาวของเครื่องใชและอาหารไปวาง
ไวหนาประตูบานของคน ยากจนเสมอๆ 

เปน เร่ืองนาเศรา ที่สมัยนั้นอาณาจักรโรมันเปนสังคมเทวนิยมจึงมีกฎหามไมใหชาวโรมัน
นับถือ คริสต เมื่อเปนเชนนั้นทําใหวาเลนตินัสถูกทางการจับเขาคุกโทษฐานที่เขาเปน คริสเตียน 
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คร้ันพอเขาไปอยูในคุก เขาก็บังเอิญไปพบรักกับหญิงตาบอดซึ่งเปนลูกสาวผูคุม วาเลนติ 
นัส อธิษฐานตอพระเจาขอใหดวงตาของหญิงอันเปนที่รักกลับมามองเห็นไดอยางคน ปกติ

ทั่วไปอีกครั้ง แลวคําขอก็สัมฤทธิ์ผล ทําใหครอบครัวของหญิงคนนั้นหันมานับถือพระเจา และพระ
เยซูต้ังแตนั้นเปนตนมา 

เมื่อ จักรพรรดิทราบเรื่องก็โกรธมาก ส่ังใหทหารโบยวาเลนตินัสกอนจะบัญชาการใหทหาร
นําเอาตัวไปตัดศีรษะในตอนรุง เชาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ คืนสุดทายกอนตาย เขาไดเขียนจดหมาย
อําลาคนรักลงทายวา "จากวาเลนไทนของเธอ" 

เร่ือง ราวของวาเลนตินัสเปนที่รํ่าลือไปทั่วโลก เหตุการณในครั้งนั้นไดสรางความประทับใจ
ใหกับคนทั้งโลกโดยเฉพาะผูที่ นับถือศาสนาคริสต ดังนั้น ชาวคริสตจึงถือเอาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 
เปนวันวาเลนไทนเพื่อระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญของหนุมนักบุญคนนี้ 

ฉ. วันวาเลนไทนหรือวันแหงความรัก เร่ิมตนขึ้นมาจากวันฉลองเพื่อระลึกถึงคริสเตียน ๒ 
คนที่เสียสละเพื่อมนุษย ชื่อ วาเลนไทน (Valentine) แตประเพณีที่เกี่ยวของกับวันนี้ ก็ไมมีส่ิงไหนที่
เกี่ยวพันถึงชีวิตของนักบุญเหลานี้ ประเพณีนี้บางทีจะมาจากประเพณีโรมันโบราณที่เรียกวา ลู
เปอรคาเลีย(Lupercalia)ชาว โรมันฉลองวันลูเปอรคาเลียเปนประเพณีแหงความรักของหนุมสาว 
ชายและหญิงสาวจะเลือกคูสําหรับประเพณีนี้โดยการเขียนชื่อตนใสกลองและจับ ฉลาก เพื่อเปน
เครื่องหมายแสดงความรัก และปกติเขาจะยังคงติดตอสัมพันธกันเปนเวลานานหลังจากประเพณีนี้
ผานไปแลว หลายคูก็จะลงเอยดวยการแตงงาน 

หลังจากที่ความเปนคริสเตียนแพรหลายออกไป ชาวคริสเตียนก็พยายามที่จะให
ความหมายของประเพณีนี้ในแงของคริสเตียน และพวกเขาเปลี่ยนมาใชวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ แต
ความหมายตามความรูสึกแบบประเพณีเกาก็ยังคงมีมาถึงปจจุบัน 
 
ขอมูลชี้แจงสําหรับขอ ก. 

จาก ขอสันนิษฐาณในขอ ก. ผูเขียนพอสรุปเนื้อหาไดวา วันวาเลนไทนเปนวันเฉลิมฉลอง
เนื่องจากการรําลึกถึงพระเจาลูเปอรคุส ของพวกโรมันโบราณตอมาไดโยงเขากับเร่ืองการพลีชีพ
ของนักบุญที่ชื่อ "วาเลนไทน" ซึ่งอยูในวันที่ใกลเคียงกัน หากวันวาเลนไทนมีที่มาจากขอมูล
ดังกลาวขางตนจริง นั่นเทากับ วาไมอนุญาตใหมุสลิมคนใดมีสวนรวมในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับวันวาเลนไทน โดยเด็ดขาด เพราะถามุสลิมคนใดมีสวนรวมกับกิจกรรมในวัน
ดังกลาว ก็เทากับวาเขามีสวนรวมในการเฉลิมฉลองพิธีกรรมการรําลึกถึงพระเจาลูเปอร 
คุสซ่ึงเปนพระเจาที่ชาวโรมันสมัยโบราณนับถืออยู 

ดัง นั้น วันวาเลนไทนที่มาจากความเชื่อดังกลาว จึงมิใชเปนเพียงวันที่ถูกกลาวถึงวันแหง
ความรักประการเดียว ทวายังเปนวันที่รวมเอาความเชื่อ(อะกีดะฮ) ทางศาสนาของชาวโรมัน
โบราณเขามามีสวนรวมดวย ในหลักการของอิสลามไดบัญญัติไวอยางชัดเจนและรัดกุมวา มุสลิม
จะตองไมเคารพภักดีหรือเชื่อมั่นพระเจาอื่นใดนอกจากพระองคอัลลอฮ เทานั้น 

พระองคอัลลอฮฺไดตรัสไวในคัมภีรอัลกุรอาน 
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وا بِِه َشيْئاً َواْقبُُدوا اهللاَ ( ُ
 )٣٦من اآلية : سورة النساء()  َوال ترُْشِ

ความวา "และพวกทานจงเคารพภักดีตอพระองคอัลลอฮฺเถิด และพวกทานจง
อยาตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนภาคีกับพระองค" (อัน-นิสาอ : 36) 
ประเด็น ตอมา ความเชื่อในการรําลึกถึงพระเจาลูเปอรคุสถูกผนวกกับการพลีชีพเพื่อ

ศาสนาของ นักบุญที่ชื่อ "วาเลนไทน" ยิ่งเปนสิ่งที่ทําใหมุสลิมไมสามารถรวมกิจกรรมในวันวาเลน
ไทนไดเลยแมแต นอย เพราะมุสลิมคนใดก็ตามที่รวมฉลองวันวาเลนไทน เทากับวาเขาไดรวมเฉลิม
ฉลองแสดงความรําลึกถึงนักบุญที่ชื่อวาวาเลนไทน อีกทั้งยังแสดงความอาลัยตอการจากไปของ
นักบุญผูนั้นอันสืบเนื่องมาจากการ พลีชีพเพื่อศาสนาของเขา เพราะหลักการของอิสลามมิได
บัญญัติถึงการอนุญาตใหรวมแสดงความอาลัยหรือ เฉลิมฉลองใหแกบุคคลสําคัญทานใดทั้งสิ้น  
 
ขอมูลชี้แจงสําหรับขอ ข. 

ขอ สันนิษฐาณเกี่ยวกับวันวาเลนไทนในขอนี้พอสรุปไดวา เซนตวาเลนไทนเปนผูพลีชีพ
เพื่อศาสนาคริสตซึ่งถูกประหารชีวิตในกรุงโรม เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ประมาณ ค.ศ.๒๖๙ หรือ 
๒๗๐ ดวยสาเหตุขางตน จึงกลายมาเปนวันวาเลนไทนจวบจนถึงปจจุบันนี้ หากขอมูลขางตนคือ
ที่มาอันถูกตองของวันวาเลนไทนแลว ศาสนาอิสลามก็ไมอนุญาตใหมุสลิมรวมกิจจกรรมเกี่ยวกับ
วันดังกลาว 

พระองคอัลลอฮฺไดตรัสไวในคัมภีรอัล-กุรอานวา  
َ ِديِن ( ِ  )٦: سورة الاكفرون( )لَُكْم ِدينُُكْم َو

ความวา "สําหรับพวกทานคือศาสนาของทาน และสําหรับฉันคือศาสนา
ของฉัน" (อัล-กาฟรูน : 6) 
ประการ ถัดมา เซนตวาเลนไทนเปนผูพลีชีพเพื่อศาสนาคริสต ซึ่งถูกประหารชีวิตที่กรุงโรม 

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ประมาณ ค.ศ.๒๖๙ หรือ ๒๗๐ แสดงใหเห็นวานักบุญวาเลนไทนเกิดกอน
ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ประมาณ ๓๐๐ ป เพราะทานนบีเกิดประมาณ 
ค.ศ.๕๗๐ แสดงวาทานนาจะตองทราบเรื่องราวของนักบุญวาเลนไทนอยูบาง  เพราะ ผูที่นับถือ
ศาสนาคริสตที่อาศัยอยูในเมืองมักกะฮฺและมะดีนะฮมีจํานวนมากมาย แตไมพบหลักฐานวาทาน
ส่ังใหบรรดามุสลิมที่อยูรวมกับทาน(คือบรรดเศาะหา บะฮ) ทําการเฉลิมฉลองวันแหงความรัก
ดังกลาว ใชแตเทานั้น ทานยังกําชับใหบรรดามุสลิมออกหางจากการเลียนแบบชนกลุมอ่ืน 
โดยเฉพาะยะฮูดีย(ยิว)และนัศรอนีย(คริสเตียน)ไวอีกดวย ดังที่ทานกลาวไววา "ไมใชพวกเรา ผูที่
เลียนแบบแนวทางอื่นไปจากเรา พวกทานอยาไดเลียนแบบตามพวกยะฮูดียและนัศรอนีย
(ยิวและคริสต)" (อัต-ติรมิซีย : 2695) 
 
ขอมูลชี้แจงขอ ค. 

ขอ สันนิษฐานเกี่ยวกับวันวาเลนไทนในขอนี้พอสรุปไดวา การฉลองวันวาเลนไทนเร่ิมข้ึน
ในสมัยกลางของยุโรป แตเซนตวาเลนไทนซึ่งเปนนักบุญผูอุดหนุนคูรักกลายมาในชวงหลัง โดยถือ
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วาเปนผูชวยเหลือบุคคลที่มีความรักซึ่งตกอยูในความทุกขและถูกขู บังคับ หากขอมูลขางตนเปน
ที่มาที่ถูกตองของวันวาเลนไทน ศาสนาก็ไมอนุญาตใหมุสลิมรวมกิจจกรรมในวันดังกลาวดวย
เชนกันเพราะนักบุญ วาเลนไทนเปนผูอุดหนุนคูรัก และชวยเหลือบุคคลที่มีความรักใหสมหวัง หรือ
ชวยใหผูที่มีความรักที่กําลังตกอยูในความทุกขไดรับความสุข ดวยเหตุดังกลาว วันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธของทุกปจึงเปนวันแหงความรัก อันสืบเนื่องมาจากนักบุญวาเลนไทนไดชวยเหลือบุคคล
ที่มีความรัก หากมุสลิมรวมฉลองในวันดังกลาวก็เทากับวาเห็นดวยกับแนวคิดของนักบุญวา เลน
ไทนในการใหบุคคลที่มีความรักไดสมหวัง แตอิสลามสอนใหมุสลิมเห็นดวยกับแนวทางที่มาจาก
พระองคอัลลอฮฺ และแนวทางที่มาจากทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เทานั้น สวน
แนวทางที่มิไดมาจากพื้นฐานทั้งสองถือวาจําเปนตองละทิ้ง ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวไววา  "สิ่ง ใดก็ตามที่ฉันสั่งใชพวกทาน พวกทานจงยึดมั่นสิ่งนั้นไว และสิ่ง
ใดก็ตามที่ฉันหามพวกทาน พวกทานจงละทิ้งสิ่งนั้นเสีย" (อิบนุ มาญะฮฺ : 1-2) 

ประการตอมา อิสลามไมอนุมัติใหเชื่อฟงและปฎิบัติตามแนวความคิดของบรรดานักพรต 
บาทหลวง หรือผูนําของศาสนาอื่นไดเลย 

ทาน อะดีย บุตรของหาติม กลาววา "ฉันมาหาทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ขณะที่ฉันสวม(สรอยคอ)ไมกางเขนซึ่งทํามาจากทองที่คอของฉันเมื่อทานน
บีเห็น เชนนั้นจึงกลาวแกฉันวา "โออะดียทานจงโยนรูปเจว็ดนั้นทิ้งไปเสียเถิด!" จากนั้น
ฉันไดยินทานนบีอานอายะฮฺในสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ วา 

ْحبَارَُهْم َورُْهبَاغَ (
َ
ً ِمْن ُدوِن اهللاِ اخَتُذوا أ ْرَبابا

َ
من : سورة احكوبة()  ُهْم أ

 )٣١اآلية 
ความวา "พวกเขาไดยึดเอาบรรดาพวกนักพรต(นักปราชญของยิว) และ
บรรดาบาทหลวง(ของคริสเตียน) ของพวกเขาเปนพระเจาอ่ืนจาก
พระองคอัลลอฮฺ" (อัต-เตาบะฮฺ : 31) 

 แลว ทานนบีกลาวตออีกวา "พึงทราบเถิดวา แทจริงพวกเขามิไดเคารพบรรดา
บาทหลวงของพวกเขาหรอก แตทวาเมื่อพวกเขา(หมายถึงนักปราชญของยิว และบรรดา
บาทหลวงของคริสเตียน)ทําสิ่งหนึ่งใหเปนที่อนุมัติแกพวกทาน พวกทานก็ทําใหสิ่งนั้น
เปนที่อนุมัติไปดวย และเมื่อพวกเขาทําใหสิ่งหนึ่งเปนที่ตองหามสําหรับพวกทาน พวก
ทานก็จะทําใหสิ่งนั้นเปนที่ตองหามไปดวย" (อัต-ติรมิซีย : 3095) 

คํา กลาวของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนที่ชัดเจนแลววา ส่ิงใดก็
ตามที่มาจากนักปราชญของยิวหรือบรรดาบาทหลวงของคริสเตียน หรือบรรดาผูนําจากศาสนา
อ่ืนๆ ซึ่งเปนที่อนุมัติสําหรับพวกเขา มุสลิมจะนํามาปฏิบัติไมไดโดยเด็ดขาด เพราะการปฏิบัติตาม
พวกเขาถือเสมือนหนึ่งวาไดไปเคารพภักดีพวกเขาแลว ถึงแมวาจะไมแสดงภาพแหงความเคารพ
ดวยทาทางก็ตาม แตเปนการเคารพทางความคิดที่ถูกกลั่นกรองมาจากพื้นฐานเดิมของศาสนาที่
พวก เขานับถืออยู ดังที่ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดส่ังใหทานอะดียโยน
สรอยคอที่มีรูปไมกางเขนทิ้ง  เนื่อง จากไมกางเขนเปนสัญลักษณของผูที่นับถือศาสนาคริสต
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ถึงแมวาทานอะดียจะ ไมไดนับถือศาสนาคริสตก็ตาม แตประหนึ่งวาทานอะดียไดเชื่อฟงคําสั่งของ
บาทหลวงของพวกเขาที่ส่ังใช ใหแขวนไมกางเขนดังกลาว ถาเชนนั้นผูเขียนขอถามมุสลิมวา วันวา
เลนไทนมาจากแหงใด? วันวาเลนไทนมาจากตาสีตาสาตามทองไรทองนาใชไหม? บุคคลที่กําหนด
วันวาเลนไทนคือบุคคลที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะใชไหม? 

ฉะนั้น จึงไมตองตั้งคําถามอีกแลววา มุสลิมจะรวมกิจกรรมในวันวาเลนไทนไดหรือไม? 
เพราะผูเขียนเชื่อวาพี่นองมุสลิมทุกทานคงตอบคําถามขางตนนี้ไดทุกคน 
 
ขอมูลชี้แจงสําหรับขอ ง. 

ขอ สันนิษฐานเกี่ยวกับวาเลนไทนในขอนี้พอสรุปไดวา การฉลองวันวาเลนไทนเปนเรื่อง
บังเอิญซึ่งไมเปนความจริง เพียงแตไปผนวกไวกับชวงที่นกเริ่มฤดูผสมพันธุในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ
ซึ่งเปนความเชื่อของชาวยุโรปในสมัยกลาง 

หาก ขอสันนิษฐานขางตนคือที่มาของวันวาเลนไทนที่แทจริงแลว ศาสนาอิสลามไม
อนุญาตใหมุสลิมคนใดเขารวมกิจกรรมในวันนั้นอยางเด็ดขาด 

ประการ แรก มุสลิมจะไมเชื่อโชคลางใดๆทั้งสิ้น ไมเชื่อวาเมื่อนกผสมพันธุกันในวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ จะกลายเปนวันแหงความรักของมนุษยดวย 

ประการ ที่สอง มุสลิมจะตองมอบหมายตนตอพระองคอัลลอฮเพียงองคเดียวเทานั้น ไม
อนุญาตใหมุสลิมมอบหมายตนยังสิ่งอื่น หรือมีความเชื่อตอวันและเวลาอยางเด็ดขาด ยกตัวอยาง
เชน หากมุสลิมผูหนึ่งกลาวอางวา ถาแตงงานในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธซึ่งเปนวันแหงความรัก ชีวิตคู
ของบาวสาวภายหลังจากนั้นจะมีแตความสุขสดชื่นตลอดไป ตามหลักการถือวามุสลิมผูนั้นไดต้ัง
ภาคีตอพระองคอัลลอฮแลว เนื่องจากเขาถือชีวิตคูจะมีความสุขไมไดนอกจากจะตองแตงงานกัน
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธเทานั้น เชนนี้ถือวามุสลิมผูนั้นมิไดมอบหมายตนตอพระองคอัลลอฮ แต
มอบหมายตนตอวันที่ ๑๔ กุมภาพันธแทน 

ประการ ที่สาม ศาสนาก็ไมอนุญาตใหมุสลิมทําการอวยพรหรือแสดงความยินดีสําหรับผูที่
แตงงาน ในวันวาเลนไทนดวยเชนกัน เพราะถือวาสนับสนุนและสงเสริมใหบุคคลอื่นมีความเชื่อตอ
วันดังกลาววา เปนวันแหงความดีงามและจะมีความรักอันยั่งยืนตลอดไปจนกวาชีวิตจะหาไม (ซึ่ง
เปนความเชื่อที่ผิด) 

ประการที่ส่ี  เนื่อง จากชาวยุโรปในสมัยกลางมีความเชื่อวานกเริ่มผสมพันธุในวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธจึงผนวกเขากับวันวาเลนไทน ซึ่งถือวาเปนวันแหงความรักจนกระทั่งถึงปจจุบัน เชนนี้
เองศาสนาจึงไมอนุญาตใหมุสลิมรวมกิจกรรมในวันดังกลาว เพราะถือวาไปนําแบบอยางของ
ศาสนาอื่นมาปฏิบัติ ซึ่งทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไววา "บุคคลใดที่
เลียนแบบกลุมชนอื่น ดังนั้นเขาก็เปนสวนหนึ่งของชนกลุมนั้นดวย" (อบู ดาวูด 4031) 
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ขอมูลชี้แจงสําหรับขอ จ. 
หาก ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับวันวาเลนไทนมีขอสรุปวา ผูที่นับถือศาสนาคริสตถือวาวันที่ 

๑๔ กุมภาพันธเปนวันวาเลนไทน เพื่อระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญของนักบุญที่ชื่อ วาเลนตินัส 
เชนนั้นศาสนาอิสลามก็ไมอนุมัติใหมุสลิมรวมกิจกรรมดังกลาว 

ประการ แรก การกําหนดวันวาเลนไทนนั้นมาจากศาสนาคริสต ซึ่งทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวสําทับตอบรรดามุสลิมวา "พวกทานจงอยาเลียนแบบ
ตามชาวยะฮูดีย(ยิว) และชาวนัศรอนีย(คริสเตียน)" (อางแลว) ฉะนั้น มุสลิมจึงตองเขมงวดใน
เร่ืองการไมปฎิบัติตามพฤติกรรมที่มีพื้นฐานความเชื่อมาจากศาสนาอื่น 

ประการ ที่สอง ศาสนาจะอนุญาตใหปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาอื่นได โดยมีเงื่อนไขวา
ทานนบีจะตองเปนผูอนุมัติส่ิงนั้นเสียกอน หรือทานนบีปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยาง เชน การถือศีลอด
ในวันที่ ๑๐ เดือนมุหัรร็อม ซึ่งครั้งหนึ่งนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เดินทางกลับ
มายังเมืองมะดีนะฮฺ ก็พบวาพวกยิวกําลังถือศีลอดอยู ทานนบีจึงเอยถามขึ้นวา พวกทานถือศีลอด
อะไรกัน? พวกเขาตอบวา วันนี้(หมายถึงวันที่ ๑๐ มุหัรร็อม ) พระองคอัลลอฮฺทรงชวยเหลือนบีมูซา
(โมเสส)ในวันดังกลาว สวนฟรเอานจมน้ําสิ้นชีวิต(ในวันนั้นดวย) ดังนั้นทานนบีมูซาจึงถือศีลอดใน
วันดังกลาวเพื่อขอบคุณ(ตอพระองคอัลลอฮฺ) ทานนบีจึงกลาวขึ้นวา เรามีสิทธิตอทานนบีมูซา
มากกวาพวกทาน และทานนบีจึงไดกําชับใหบรรดามุสลิมถือศีลอดกันในวันนั้น 

ถึง แมวาทานนบีจะกําชับใหถือศีลอดในวันดังกลาว แตทวาทานก็ยังไดแสดงใหเห็นถึง
ความแตกตางระหวางการปฏิบัติตัวของ มุสลิมชาวยิว โดยใหบรรดามุสลิมถือศีลอดในวันที่ ๙ มุ
หัรร็อมเพิ่มอีกหนึ่งวัน และทานนบียังตั้งเจตคติไววา เมื่อถึงเดือนมุหัรร็อมในปหนาจะถือศีลอดใน
วันที่ ๙ เพิ่มอีกวันหนึ่ง ครั้นยังไมถึงปหนาทานนบีก็ส้ินชีวิตเสียกอน จึงเปนแนวทางการปฏิบัติที่
สงเสริมใหบรรดามุสลิมถือศีลอดในวันที่ ๙ และ ๑๐ ของเดือนมุหัรร็อมรวมเปนสองวัน ซึ่งตางจาก
ชาวยิวที่ถือศีลอดเพียงวันเดียว 
 
ขอมูลชี้แจงสําหรับขอ ฉ. 

ประเด็น ชี้แจงเกี่ยวกับวันวาเลนไทนสําหรับขอนี้ ผูเขียนเห็นวาเนื้อหาก็ไมแตกตางจาก
ประเด็นอื่นๆ ซึ่งไดอธิบายมาแลวคอนขางละเอียด ดังนั้นจึงไมขออธิบายอีก 
 
สรุป  

จากรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด พอที่จะสรุปใหเปนบทเรียนและเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตดังตอไปนี้ 

๑. มุสลิมจะตองไมนําสิ่งอื่นที่มิใชอิสลาม หรือนําระบอบการดําเนินชีวิตอื่นจากอิสลามมา
ปฏิบัติ ดังที่พระองคอัลลอฮไดตรัสไวในอัลกุรอานวา 

ً فَلَْن ُفْقبََل ِمنُْه ( من : سورة آل عمران() َوَمْن يَبْتَِغ َلرْيَ اْإلِْسالِم ِدينا
 )٨٥اآلية 
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ความ วา "และบุคคลใดก็ตามที่แสวงหาศาสนาอื่นจากศาสนาอิสลาม ศาสนา
นั้นจะไมถูกรับจากเขา (หมายความวาพระองคอัลลอฮจะไมทรงรับศาสนานั้น
จากเขาเปนอันขาด)" (อาล อิมรอน : 85) 

 
ดังนั้นวิถีชีวิตของมุสลิมจะตองดําเนินตามแนวทางของอิสลามเทานั้น จะนําวิถีอ่ืนจาก

อิสลามมาปฏิบัติมิได หากมุสลิมไปปฏิบัติตามแนวทางอื่น แนนอน การงานที่เขาปฏิบัตินั้นจะไม
ถูกตอบรับจากพระองคอัลลอฮอยางเด็ดขาด ดังที่พระองคไดทรงสัญญาไวในอายะฮฺอัลกุรอาน
ขางตน 

 
๒. ไมอนุญาตใหมุสลิมเลียนแบบพฤติกรรมพวกยะฮูดีย และนัศรอนีย ทานนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวเตือนไววา "แนนอนอยางยิ่ง พวกทานจะปฏิบัติตาม
แนวทางของกลุมชนกอนหนาพวกทานคืบตามคืบ ศอกตามศอก ตามจนกระทั่งวา หาก
พวกเขาเขาลงรูแย พวกทานก็จะตามพวกเขาเขารูแยเชนกัน" บรรดาเศาะหาบะฮกลาว
ถามวา "พวกเราจะตามพวกยะฮูดียและนัศรอนียใชไหม?"  ทานนบีตอบวา "แลวจะมีพวก
ไหนอีกละ!" (อัล-บุคอรีย : 3269 มุสลิม : 2669) 

คํา กลาวของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ขางตนไดฉายภาพแหงการ
เลียนแบบไดอยางชัดเจนที่สุด มุสลิมจะเลียนแบบพวกยิว และคริสเตียนทุกยางกาว ไมวาพวกเขา
จะปฏิบัติอยางไร มุสลิมเก็บตกมาปฏิบัติจนเกือบหมดไมเวนแมแตวันวาเลนไทนซึ่งมาจากศาสนา 
คริสเตียนอันเปนที่รูกันดีอยู แตมุสลิมก็ยังปฏิบัติตามพวกเขาอยู ทั้งๆที่ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอ
ฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวสําทับไวอยางหนักแนนวา อยาเดินตามแนวทางของพวกเขาโดย
เด็ดขาด เพราะมิเชนนั้น แลวภาพลักษณของความเปนมุสลิมจะหายไป แลวมีมุสลิมกี่คนที่
ตอบสนองตอคําสอนและคําสําทับดังกลาวนั้น 

๓. มุสลิมจะตองดําเนินชีวิตอยางคนแปลกหนา ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวไววา "แทจริง อิสลามเริ่มตนอยางคนแปลกหนา และจะหวนกลับมาอีก
ครั้งหนึ่งอยางคนแปลกหนา ดังนั้นจงแจงขาวดีกับคนแปลกหนาเถิด(คนแปลกหนา
หมายถึง) บรรดาผูซ่ึงฟนฟูแนวทางของฉันขณะที่ผูคนทั้งหลายสรางความเสื่อมเสียภาย 
หลังจากฉัน(หมายถึงภายหลังจากที่ทานนบีมุหัมมัดสิ้นชีวิตไปแลว)” (มุสลิม : 145, อะห
มัด : 16736 สํานวนนี้เปนของทาน) 

ทานนบีมุหัมมัดกําลังจะบอกกับบรรดามุสลิมวา ใหมุสลิมดํารงคชีวิตเฉกเชนคนแปลก
หนา แปลกหนาในที่นี้หมายถึงใหปฏิบัติตามแนวทางที่มาจากพระองคอัลลอฮ และแนวทางที่มา
จากทานนบีมุหัมมัดในการใชชีวิตประจําวัน ถึงแมวาสิ่งที่มุสลิมเพียงคนเดียวกําลังปฏิบัติอยูนั้นจะ
สวนกระแสของสังคม หรือสังคมสวนใหญจะไมปฏิบัติและเกลียดชังก็ตาม มุสลิมก็จะตองยืนหยัด
อยูเชนนั้นตลอดไป เพราะอยางไรเสียอิสลามเกิดมาอยางคนแปลกหนาอยูแลว ในไมชาอิสลามก็



8 

จะหวนกลับมาอีกครั้งอยางคนแปลกหนาเชนกัน ดังนั้นมุสลิมทุกคนที่ปฏิบัติตามหลักการของ
ศาสนาพึงดีใจเถิดที่มีสวนทําใหอิสลามจะไดหวนหลับมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคต 

จึงเปนเรื่องที่ตรงประเด็นที่สุดสําหรับคําถามที่วา มุสลิมจะมีสวนรวมกับกิจกรรมในวันวา
เลนไทนไดหรือไม? เพราะจะตอบไดทันทีวา หากมุสลิมคนใดที่รวมกิจกรรมในวันนั้นถือวาไมใชคน
แปลกหนา เพราะนั่นเปนการทําตนเหมือนคนอื่นๆ ในสิ่งที่ผูคนสวนใหญเห็นชอบและดีใจที่มี
สมาชิกมารวมกิจกรรมดังกลาว แตกลับเปนที่กร้ิวโกรธของพระองคอัลลอฮ เพราะไมทําตนเปนคน
แปลกหนาในการฟนฟูใหอิสลามไดหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ในทางตรงกันขามหากมุสลิมคนใดที่
ไมยอมเขารวมกิจกรรมในวันดังกลาว ถึงแมจะรวมเพียงเล็นอยดวยการกลาวคําอวยพรใหกันใน
วันนั้นเขาก็ไมกระทํามาตรวา ผูคนสวนใหญจะชิงชังในการทําตัวแปลกประหลาดของเขาก็ตาม
เถิด แตในทัศนะของอิสลามถือวาเขาอยูในตําแหนงของคนแปลกหนา ซึ่งเปนตําแหนงที่จะชวย
ฟนฟูใหอิสลามไดหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง และพระองคอัลลอฮทรงพึงพอใจอยางยิ่งกับตําแหนง
ดังกลาว 
 
 
 


