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Ngày nay, Lễ Tình Nhân (Saint-Valentin) đã trở thành một cái 

"mốt" mà nó đã ăn sâu vào cuộc sống của giới trẻ Muslim như là một nền 
văn hóa tân thời của thời đại. Nó làm cho giới trẻ Muslim quên đi cuộc 
sống của chúng ta là cuộc sống hiến dâng và qui phục Allah. Cho nên, 
ngày lễ Valentin là một ngày cám dỗ và sẽ đưa đẩy giới trẻ Muslim vào 
cuộc sống sa đọa, trụy lạc và tự do quan hệ giữa hai giới tính (nam và 
nữ).  

Nguồn gốc lễ tình nhân: 
Trước công Nguyên, người La Mã thường tổ chức ngày hội 

Lupercalia vào ngày 14 tháng 2 dương lịch hằng năm. Ngày hội 
Luppercalia là một ngày hội tưởng nhớ đến tình yêu và lễ cưới của thần 
Pan và nữ thần Juno. Theo tôn giáo của người La Mã cổ xưa họ tin vào 
thần Pan như là một vị thần của thiên nhiên.  

Trong ngày hội Lupercalia, giới trẻ La Mã thường đón mừng bằng 
cách ghi tên của mình trên các quà tặng và trao đổi với người khác phái 
như là dấu hiệu tình yêu giữa nam và nữ, ngày hội được đón mừng từ 
sáng sớm cho đến giữa khuya. Về sau, người Thiên Chúa Giáo mừng hội 
Lupercalia như là một phần của việc thờ phượng Chúa, và lễ hội này 
thường được tổ chức tại các nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Vào năm 496 (sau 
công nguyên), Giáo Hoàng Gelasius quyết định đổi tên ngày lễ Pupercalia 
thành ngày lễ Saint-Valentin.  

Theo sử học, Saint-Valentin tên thật là Saint-Valentino, ông là một 
giáo chủ trung thành dưới triều đại của nữ hoàng Isabella tại Tây Ban 
Nha và Nữ hoàng Isabella cũng rất trọng dụng vị giáo chủ này, vì ông rất 
có công lớn trong việc lật đổ những chính quyền Islam tại tỉnh Cordova, 
Tây Ban Nha. Với những chiến thắng lịch sử và lòng trung thành của 
Saint-Valentino đối với nữ hoàng Isabella nên bà và người dân Cordova 
rất mực yêu thương và quí mến như là một vị anh hùng của dân tộc.  

Ngoài ra người Tây Ban Nha còn tưởng nhớ đến giáo chủ Saint-
Valentino như là một vị thần của tình yêu dưới mọi thời đại. Từ đó nữ 
hoàng Isabella quyết định chọn ngày 14 tháng 2 hàng năm là ngày quốc lễ 
mừng chiến thắng trước quân đội Muslim và là ngày hội của tình yêu để 
tưởng nhớ đến Saint-Valentino. Cho đến ngày hôm nay, người dân 
Cordova vẫn đón mừng ngày lễ Saint-Valentino, và họ thường dựng lên 
những vở kịch để tưởng nhớ đến chiến thắng của giáo chủ Saint-
Valentino và quân đội của nữ hoàng Isabella trước quân đội Muslim.  
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Là người Muslim, chúng ta không được phép đón mừng ngày lễ 
tình nhân (Valentin day), vì nó rõ ràng là ngày lễ của Thiên Chúa Giáo. 
Chúng ta hãy luôn nhớ rằng Allah đã phán trong Kinh Qur'an như sau: 

 { X W  i   h  g  f  e  d   c  z ٥٦: الذاريات   
Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người ngoại trừ để 
tôn thờ TA Al-Zariyat: 56 – 58. 

 
Cho nên chúng ta không nên lãng phí thời gian và công sức của 

chúng ta vào những ngày lễ hội vô ích đó. Chắc chắn, chúng ta sẽ không 
có được lợi ích gì mà chỉ chuốc thêm tức giận của Allah vào thân mà thôi.  

 
Một số câu hỏi liên quan đến ngày lễ tình nhân để mọi người 

hiểu rõ hơn về giáo lý Islam. 
Theo Fatawa số 21203 ngày 23/11/1420 H. 
Alhamdulillah, tạ ơn Allah, cầu xin Ngài ban hồng phúc và bình an 

cho những ai không có Nabi sau này... Wa Ba'd: 
Hội Đồng Thường Trực nghiên cứu và giải đáp thắc mắc đã nghiên 

cứu về lời giải đáp của Mufty Abdullah Ali Ro-bi-a'h thuộc những vị 
Ulama lớn phúc đáp câu số 5324 ngày 3/11/1420 H về câu hỏi như sau: 

Hằng năm vào ngày 14/2 dương lịch có một số người đã tổ chức 
ngày lễ được gọi là lễ tình nhân (Valentine day) họ tặng nhau những đóa 
hồng đỏ, mặc trang phục màu đỏ, những gian hàng bày bán những viên 
kẹo màu đỏ và những món quà dành riêng cho ngày này. Ý kiến của quí 
vị ra sao về: 

1- Tổ chức ngày lễ này ? 
2- Mua quà ở những cửa hàng bán quà lễ tình nhân ? 
3- Chủ các căn tiệm không phải những người tổ chức ngày lễ này 

nhưng mua bán những món hàng dành riêng cho ngày này ? 
Cầu xin Allah ban mọi điều tốt đẹp cho ví quị. 

Đáp: Hội Đồng Thường Trực sau khi nghiên cứu kỹ về Qur'an và 
Sunnah cùng với sự thống nhất của các học giả Ulama tiền bối như sau: 
trong Islam chỉ có hai ngày tết duy nhất đó là tết Fitr và tết Odha, ngoài 
hai ngày tết đó Islam không chấp nhận bất cứ ngày tết nào dù với lý do gì 
hay ý nghĩa gì... là người Muslim không được phép tổ chức, không được 
phép hài lòng, không được phép tỏ sự vui vẻ và không được thể hiện bất 
cứ việc làm gì dành riêng cho ngày đó, bởi điều đó vi phạm giới luật của 
Allah, ai vi phạm giới luật của Allah thì đã làm hại bản thân mình, y vi 
phạm hết tội lỗi này đến tội lỗi khác, đó là sự bắt chước và hài lòng về 
hành động của họ với hành động đó đã bị Allah cấm trong Qur'an và 
Sunnah như được nhắc trong Hadith như sau: 

َ  نْ مَ (( :قَاَل    .رواه أبو داود)) مْ هُ نْ مِ  وَ هُ فَ  مٍ وْ قَ بِ  هَ بَّ شَ ت
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Nabi  nói: "Ai bắt chước theo nhóm nào đó thì y thuộc về nhóm 
người đó." Hadith do Abu Dawud ghi lại. 
 

Lễ tình nhân là một trong những ngày lễ của Thiên Chúa giáo, là 
người Muslim tin tưởng nơi Allah và ngày phán xử cuối cùng thì không 
được phép tổ chức hay tham gia vào ngày này, hãy tránh xa mọi lý do bị 
Allah chê bai lại càng không được phép thể hiện hay tỏ vẻ thỏa mãn về 
ngày lễ tết của họ hay mua thức ăn, thức uống hay mua, bán quà biếu hay 
gởi quà cho bạn bè nhân ngày này... tất cả những thứ trên là sự giúp đỡ 
nhau trên phương diện tội lỗi, hận thù và chống đối lại Allah và Rosul 
của Ngài trong khi Allah đã phán: 

 { X WÂ  Á  À  ¿Ã  È     Ç  Æ   Å  ÄÉ  Ë  ÊÌ    Ï  Î     Í
   Ñ  Ðz ٢: المائدة  

Và hãy giúp đỡ nhau trong đạo đức và kính sợ Allah, chớ tiếp tay 
nhau gây tội ác và hận thù. Hãy kính sợ Allah. Quả thật, Allah rất 
nghiêm khác trong việc trừng phạt Al-Ma-i-dah: 2. 
 

Là người Muslim phải bám chặt Qur'an và Sunnah trong mọi hoàn 
cảnh, mọi trường hợp đặt biệt trong những lúc tai ương và hoạn nạn, 
tránh xa mọi phương tiện dẫn đến vi phạm điều khoản cấm làm cho Allah 
nổi giận. 

Cầu xin Allah hướng lòng tất cả người Muslim về Qur'an và 
Sunnah, cuối cùng cầu xin Ngài ban bình an và phúc lành cho Nabi cùng 
gia quyến và bằng hữu của Người. 
 

Hội Đồng Thường Trực nghiên cứu và giải đáp 
thắc mắc 

Hội trưởng: Abdul Azeez bin Abdullah bin 
Muhammad Ali Al-Shaikh. 

Thành viên: Soleh bin Fawzaan Al-Fawzaan. 
Thành viên: Abdullah bin Abdur Rohman Al-

Ghodyaan. 
Thành viên: Bakr bin Abdullah Abu Zaid. 

 
 
Hỏi: Ngày nay, lễ tình nhân một trong những lễ tết của người 

Thiên Chúa giáo được tổ chức rất rầm rộ, sôi nổi được rất nhiều người 
hưởng ứng đặt biệt là giới học sinh - sinh viên, ngày đó mọi người trưng 
diện chủ yếu là màu đỏ từ quần áo, giầy dép và họ tặng nhau những 
nhành hoa đỏ tươi... với những việc làm đó theo giáo lý Islam ra sao 
mong được Shaikh phúc đáp cho những người Muslim được rõ. 
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Đáp: Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen đáp như sau: 
Bismillahir Rohmanir Rohim 
Assalamu Alaikum Wa Rohmatullohi Wa Barokatuh 
Tổ chức lễ tình nhân là không được phép bởi hai lý do sau: 
1- Đây là lễ tết không có nguồn gốc trong Islam. 
2- Ngày lễ ngày làm cho mọi người để tâm đến mọi điều vô bổ, 

không ý nghĩa, làm trái ngược với giáo lý Islam và những tấm 
gương mẫu mực của tiền nhân đức hạnh. 

Trong ngày này tuyệt đối không được chuẩn bị bất cứ điều gì cả từ 
thức ăn, thức uống, quần áo và mọi thứ khác dành cho ngày này. 

Là người Muslim phải tự hào về tôn giáo Islam của chúng ta, làm 
theo những gì do Allah và Rosul của Ngài qui định và đặt để ra. 

Cầu xin Allah che chở người Muslim tránh khỏi mọi cám dỗ phù 
phiếm rồi làm trái với giáo lý Islam. Ngài là Đấng hằng nghe và hằng 
thấy. 

Giải đáp: Muhammad bin Soleh Al-
Uthaimeen 

Ngày 5/11/1420 H 
 

Do 
Abu Hisaan Ibnu Ysa  
sưu tầm và dịch thuật 


