
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

نعيش يف زمن كثرت فيه الفتن التي مل ترتك أمة من األمم إال وغريت فيها كثريًا من املفاهيم؛ فصارت كثري  

الناس ينكرون عىل من ينكرها ألنه خالف ما  من املنكرات من نوع املألوف الذي ال يقبل اجلدل، بل إن 

ِغرُي، َوََيَْرُم فِيَها الْ  َكبِرُي، ََيِْري اعتاده الناس!!، قال ابن مسعود: ))َكْيَف َأْنُتْم إَِذا َلبَِسْتُكْم فِْتنٌَة َيْرُبو فِيَها الصَّ

نَُّة! َفِقيَل: َمَتى َذلَِك َيا َأَبا َعْبِد الرَّ َعَلْيَها النَّاُس يَ  ِت السُّ َ ٌء ِقيَل: ُغرير َ ِمنَْها ََشْ ْْحَِن؟ َقاَل: تَِّخُذوََنَا ُسنًَّة، إَِذا ُغرير

ْنَيا بَِعَمِل اْل  اُؤُكْم َوَكُثَرْت ُأَمَراُؤُكْم، َوَقلَّْت ُأَمنَاُؤُكْم َواْلُتِمَسِت الدُّ يِن((. إَِذا َكُثَرْت ُقرَّ َه لَِغرْيِ الدر  ِخَرِة ، َوُتُفقر

ولعلنا نتكلم اليوم عام ينتظره كثري من الشباب والفتيات من العام إىل العام، يوم تثار فيه الغرائز وتنترش فيه  

 الرذيلة!

إنه يوم الرابع عرش من شهر فرباير أو ما تعارف عليه الناس بعيد احلب أو الفالنتاين، وهو كاهن روماين  

، ليصبح رمزًا لعيد  يف أواخر القرن الثالث امليالدي عدم يف روما خالل عهد اإلمرباطور كلوديوس الثاينأُ 

 .احلب

هذا   عىل  أبقوا  النرصانية  الرومان  اعتنق  وملا  الوثنيني،  الرومان  أعياد  من  عيدًا  يعترب  أساسًا  اليوم  وهذا 

رب عنه بشهيد احلب، ممثاًل يف القديس فالنتاين  االحتفال، لكن نقلوه من مفهومه الوثني إىل مفهوم آخر يع

التقليد،   هذا  عىل  النرصاين  الدين  رجال  ثار  وقد  وراعيهم.  العشاق  شفيع  فالنتني(  )القديس  واعترب 

واعتربوه مفسًدا ألخالق الشباب والشابات، فتم إبطاله يف إيطاليا التي كان مشهوًرا فيها، ثم تم إحياؤه يف 

 التاسع عرش امليالديني القرنني الثامن عرش و

رأسه،                                              ُقطعت  أن  بعد  فالنتني،  القديس  استشهاد  ذكرى  هو  اليوم  هذا  يرون  والكاثوليكيون 

يشفى املرىض، ومن ضمن من شفاهم االبنة   وتشري الروايات التارخيية إىل أن فالنتني كان أسقفًا يف إيطاليا،  

ارس السجن، الذي ُسجن به فالنتني بسبب اعتناقه املسيحية، وُحكم عليه باإلعدام، ألنه حاول العمياء حل

اإلمرباطور   فرضه  الذي  الزواج  حظر  حتدي  حاول  وألنه  املسيحية،  إىل  كلوديوس  اإلمرباطور  حتويل 

 كانوا   كلوديوس، الذي كان يواجه صعوبة يف جتنيد عدد كاٍف من اجلنود بجيشه، وسبب ذلك أن الرجال



 

 

 

وعائالهتم،   زوجاهتم  ترك  يف  شباب    مرتددين  مجيع  جعل  هو  ذلك  لتحقيق  سبيال  اإلمرباطور  ير  فلم 

ما   وهو  العاطفية،  والعالقات  الزَيات  كالوديوس  منع  لذلك  وقت،  أي  يف  للقتال  متاحني  إمرباطوريته 

  14حتداه القديس فالنتني، واستمر يف تزويج الشباب والفتيات إىل أن تم اعتقاله ورضبه وقطع رأسه يف  

، وتصبح قصته هي  م، ليصبح القديس فالنتني شهيدًا بسبب دعمه احلب والزواج269فرباير/شباط سنة  

 قصة يوم احلب. 

إذن نحن املسلمني ال عالقة لنا هبذا العيد أصاًل، فهو إما أساطري عند الرومان الوثنيني، أو ذكرى تقديس  

 قسيس من قساوسة النصارى.  

  وقد يقول قائل: إن اإلسالم دعا إىل املحبة والسالم، وعيد احلب مناسبة لنرش املحبة بني الناس فام املانع من 

 االحتفال به؟! ولإلجابة نقول: 

وعيد   :أوالً   الفطر  عيد  اثنني  عيدين  إال  لنا  وليس  تعاىل،  اهلل  إىل  تقرب  عبادات  اإلسالم  يف  األعياد  إن 

األضحى، والعبادات توقيفية، فليس ألحد من الناس أن يضع عيدًا مل يرشعه اهلل تعاىل وال رسوله صىل اهلل  

                                                                                                                      .عليه وسلم

هذا   :ثانياً   إن  قائل  يقول  وقد  بعقيدهتم،  خاص  أمر  يف  املسلمني  بغري  تشبه  فيه  احلب  بعيد  االحتفال  أن 

 أو غريها؟ االحتفال ليس خاصًا بنرصانية أو َيود أو غريهم من ملل األرض وثنية  

فاجلواب أن الرشيعة جاءت بفصل هوية اإلسالم عن غريها حتى ال تشاكلها يف طقوسها، وهذا بخالف  

 املعامالت والعقود واملتاجرة والعمل معهم واإلحسان إليهم. 

َعنُْهاَم  اهللَُّ  َرىِضَ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َأَتى  فمشاركة األمة يف أعياد غريها دليل عىل ضعفها وذوباَنا،  جاء  َقاَل:   

  : له  َفَقاَل  الساحلية(  بُِبَواَنَة )جبل يف اجلهة  َأْذَبَح  َأْن  َنَذْرُت  إِينر  َفَقاَل:  وسلم  اهلل عليه  صىل  النَّبِىَّ  ِِف  َرُجٌل 

يَِّة َشْىٌء؟ أو فيها وثن يعبد من دون اهلل، أو فيها عيد من أعياد اجلاهلية. َقاَل : الَ.
ِمَن اجْلَاِهلِ َقاَل :    َقْلبَِك 

يف   غريه  يشاكل  ال  عبادة  نذر  أنه  مع  له  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  واستفصال  فسؤال  بِنَْذِرَك((.  َأْوِف 

املشاكلة  يتدرج يف  بدأ  ِمنُْهْم((، فكلام شاكلهم  َفُهَو  بَِقْوٍم  َتَشبََّه  النبي: ))َمْن  الظاهر، ومن هنا كان حديث 

 جاب دافعه َش باطني فيبدأ بالقول ثم بالفعل فيقص شعره مثلهم واملشاهبة فالبداية يعجب هبم وهذا االع

 



 

 

 

ويلبس ثوبه مثلهم ويتكلم مثلهم وَيجر لغته وعربيته، فتنتهي املشاكلة بام ال حتمد عقباه، فأتت الرشيعة  

 باملفاصلة ْحاية جلانب اإلسالم. 

فاحلب املقصود يف هذا اليوم هو    ثالثًا: من اخلطأ اخللط بني ظاهر مسمى اليوم وحقيقة ما ُيراد من ورائه؛  

اإلباحية واجلنس بال قيود أو حدود،  والصلة بني الزوجني يف اإلسالم صلة مودة ورْحة، ال أوهاٍم عشقية 

 أو خياالت غرامية مل يقم عليها أّي زواج ناجح!     

و أعم وأشمل وأسمى من قرصه عىل صورة واحدة وهي احلب بني شاب  إن احلب يف اإلسالم  فتاة! ثم 

واألبناء واإلخوان؛   الزوجة  وحب  والصالح  اخلري  وأهل  والصحابة  وحب رسوله  تعاىل  اهلل  حب  فهناك 

 .فمن اخلطأ قرص هذا املعنى الواسع عىل هذا النوع من احلب

ومل يوجد دين حث أبناءه عىل التحاب واملودة كدين اإلسالم، ال يف يوم بعينه بل يف كل وقت كام قال عليه 

))إذا أحب الرجل أخاه فليخربه أنه حيبه((،وقال: ))والذي نفيس بيده ال تدخلوا اجلنة     :لسالمالصالة وا 

 حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى حتابوا َأَوالَ أدلكم عىل َشء إذا فعلتموه حتاببتم ، أفشوا السالم بينكم((. 

ليه الصالة والسالم: ))هَذا  ع بل إن املسلم متتد عاطفته لتشمل حتى اجلامدات فهذا جبل أحد يقول عنه  

 ُأُحٌد، َجَبٌل حُيِبُّنَا َوُنِحبُُّه((. 

وهذا رسولنا صىل اهلل عليه وسلم يرضب لنا أروع األمثلة يف حمبته ألهل بيته، فعن َعْمُرو ْبِن اْلَعاِص : َأنَّ  

اَلِسِل َقاَل َفأَ  َتْيُتُه َفُقْلُت: َأىُّ النَّاِس َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َفَقاَل:  النَّبِىَّ صىل اهلل عليه وسلم َبَعَثُه َعىَل َجْيِش َذاِت السَّ

َجاِل؟ َقاَل: َفَأُبوَها. َفُقْلُت: ُثمَّ َمْن؟ َفَقاَل: ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب. َقاَل: َفَعدَّ   َد ِرَجاالً((. َعائَِشُة. َفُقْلُت: ِمَن الرر

وفائه   عيل  الرائعة  الدالئل  يفومن  حدث  ما  خدَية  بن للطاهرة  العاص  أبو  ُأرس  إذ  الكربي،  بدر  غزوة   

ضمن  ومن  العاص،  أيب  لزوجها  فداء  زينب  فأرسلت  زينب،  ابنته  وزوج  احلبيب  الرسول  صهر  الربيع 

ليلة زفافها، فلام رأها رسول اهلل رق هلا رقة شديدة،    ريض اهلل عنها    الفداء قالدة قلدهتا هبا والدهتا خدَية  

فية خدَية، وقال ألصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها وتردوا عليها قالدهتا وتذكر زوجته املباركة الو

 .. فام كان من أصحابه الكرام إال أن سارعوا باالستجابة للنبي الكريم’فافعلوا 

من   الكثري  ذلك  يف  خمالفًا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  قال  العكس  عىل  بل  املحّبني،  يطارد  مل  واإلسالم 

نْيِ ِمْثُل النرَكاِح((األعراف اال   جتامعية القديمة يف عدم تزويج املحّبني))مَلْ ُيَر لِْلُمَتَحابَّ



 

 

ابن عباس ريض اهلل عنهام أن رجاًل قال: ))يا رسول اهلل يف حجري يتيمة   وهلذا احلديث قصة يروَيا         

صىل اهلل عليه قد خطبها رجل مورس ورجل معدم، فنحن نحب املورس وهي حتب املعدم، فقال رسول اهلل  

نْيِ ِمْثُل النرَكاِح((.   وسلم: ))مَلْ ُيَر لِْلُمَتَحابَّ

فال َيوز االستعداد من بعض املطاعم واملتاجر، بالرتحيب بعيد احلب، بشعار اللون األْحر، عىل املداخل  

ا وكتابة  اليدين  القلوب عىل  نقش  وأيضا ال َيوز  واألطباق،  واملفارش  والورد  واإلنارة  حلرف واألبواب 

إقامة  أو  احلمراء،  الكروت  وتقديم  اليوم  هذا  يف  اهلدايا  تبادل  َيوز  وال  للعشيقني،  االسم  من  األول 

 احلفالت الراقصة، والسهرات املختلطة، فرحًا بتلك املناسبة 

تروَنه   فيام  التساهل  من  واحذروا  وأخالِقكم،  دينكِم  عىل  الفجوُر  أهُل  يغلبنكم  وال  اهلل،  عباَد  اهلل  فاتقوا 

 صغريًا ، حتى يصري كبريًا فيطرُح صاحَبه إىل هوٍة سحيقٍة ال نجاة فيها وال فكاك. 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


