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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

لعاملني، محة لث ر احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على املبعو 
 بعد:و نبينا حممد بن عبد هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، 

رباير هر فشيف  فمن املظاهر اليت يتكرر اهتمام عدد من الناس هبا
 من كل عام ما يسمى )عيد احلب(.

ن من قد كاة؛ فمعات اإلسالميالعيد دخياًل على اجملتوملا كان هذا 
قيقة م حإلسالات وعموم الناس من أهل ام أن يعرف الشباب والفتيامله

يشارك  ة منشاركهذا العيد، وهل هلم عالقة به من قريب أو بعيد، وهل م
 وهل أتثر من ماذا؟.يف االحتفال به عن عقيدة؟ أم عن فراغ وجهل؟ أم 

فكري م الصيدهر أزمة حب يعيشوهنا؟ أم أهنا أزمة يف  عن أتثر به انشئ
 والثقايف؟ أم ما هي حقيقة األمر؟.

احليب( )عيد ا الوكان من املهم جًدا أيًضا أن يدرك احملتفلون هبذ
 ب به؟ذائحقيقة هذا العيد، كيف بدأ؟ وما هي قصته؟ وما صلة ال

 وأيًضا ما هي نظرة الكنيسة النصرانية هلذا العيد؟.
 ل أخرى أرجو أن أوفق يف إلقاء الضوء عليها.ومسائ

 حلبه. قربنايمل وهللا املسئول أن يعمر قلوبنا مجيًعا حببه، وحب كل ع
 حرره

 خالد بن عبد الرمحن الشايع
 57242ص.ب – 11574 –الرايض 

khalidshaya@hotmail.com 
 4547549فاكس: 
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 * النفوس حمبة ملواسم األفراح:
مة، العاصة و اسبات الفرح والسرور اخلاملن النفوس بطبعها حمبة

ما  ذة؛مؤاخ الو فيه  وجمبولة على التعلق هبا، وهذا يف ذاته ال غضاضة
احلرص و لفرح ة ادام يف إطاره املشروع، بل إن الشريعة مرغبة يف إشاع

، كسريةال على إدخاله على النفوس، ومرغبة يف جرب خواطر النفوس
جلزيل واب الثابعاسة، وجاء الوعد والعمل على رفع أسباب الشقاء والت

، حملياالق على هذه األعمال، واإلنسان يف نفسه ينبغي أن يكون ط
 ساط.االنبو طف لطيًفا رحيًما، مبعىن  أن يلقى الناس ابلبشاشة والل

د ا جيملذلك د؛ و ومن مجلة املناسبات اليت تتعلق هبا النفوس: العي
 علوم،م لسرور ما هووالراحة واللذة وا فيه الناس من االجتماع
 ، حىتبريكاملقاصد الدينية والدنيوية شيء   فيتحصل هلم بذلك من

ك تل ابت معظًما لدى عموم الناس على اختالف مللهم؛ لتعلق
 األغراض به.

وللوفاء هبذا الغرض جاءت شريعة اإلسالم مبشروعية عيدي 
، وشرع هللا فيهما من التوسعة إظهار السرور ما ىواألضح الفطر

عيدان مشروعان مباركان حيبهما  تاجه النفوس، خاصة وأهنماحت
سبحانه، ومما يدل على هذا: ما روته أم املؤمنني عائشة رضي هللا 

وعندي جاريتان تغنيان بغناء  دخل علي رسول هللا  عنها قالت:
بعاث، فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، ودخل أبو بكر 

؟! فأقبل عليه رسول هللا النيب  فانتهرين، وقال: مزمارة الشيطان عند
  :فلما غفل غمزهتما فخرجتا. ]رواه البخاري «دعهما»فقال ،

اي أاب بكر، إن لكل قوم »قال:  ومسلم[. وجاء يف رواية أنه 
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 «.عيًدا، وهذا عيدان
 عنها هللا أن عائشة أم املؤمنني رضي« املسند»ويف رواية يف 

يننا فسحة، م يهود أن يف دلتعل»يومئذ:  قالت: قال رسول هللا 
 «.إين أرسلت حبنيفية مسحة

فقد ضل عنه  ا وذلك يوم اجلمعة،كما شرع للناس عيًدا أسبوعي  
بًعا ا تاليهود والنصارى واختاروا بدله السبت واألحد، وصارو 

م، معلو  هو للمسلمني، وجعل هللا للجمعة من اخلصائص والفضائل ما
ذا من رمحة جلمعة وتشريفه، وهتعظيم يوم ا وكان من هدي النيب 

 هللا تعاىل هبذه األمة احملمدية وتكميل دينها هلا.
رع الش أفضلو ومن انفلة القول أن يتأكد املسلم أن أكمل اهلدي 

هللا سبحانه:  ، وقد قالحممد  هو ما جاء به خامت األنبياء والرسل
 َُْت َلُكُم ْعَمِِت َوَرِضينِ ُكْم يْ َعلَ  ْمتُ اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأت

 [.3]املائدة:  اإِلْسالَم ِديًنا
 أعياد الكفار: كثرية، وغريبة، ومبتدعة!!

فسنجد أن  إذا أتملنا فيما عند األمم األخرى من األعياد؛
عندهم من األعياد الشيء الكثري، فلكل مناسبة قومية عيد، ولكل 

ال عيد، وللزراعات فصل من فصول العام عيد، ولألم عيد، وللعم
عيد، وللزهور عيد، وهكذا، حىت يوشك أال يوجد شهر إال وفيه عيد 
خاص، وأدخلوا فيها من االعتقادات واألعمال املنكرة الشيء الكثري، 
وكل ذلك من ابتداعاهتم ووضعهم وصنع أنفسهم، قال هللا تعاىل: 

 َِناَها َعَلْيه [، وهلذا فإن 27حلديد: ا] مْ َوَرْهَبانِيًَّة ابْ َتَدُعوَها َما َكتَ ب ْ
مواعيدها تغريت على مر السنني حبسب األهواء السياسية 
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واالجتماعية، ويقرتن هبا من الطقوس والعادات وأنواع اللهو ما يطول 
 سرده، كما تذكر ذلك عنهم ابلتفصيل الكتب املتخصصة.

لكتاب اأهل و يني ومن غرائب األعياد يف العامل اليوم: أعياد الوثن
م،  رهباهنم و اليهود والنصارى، واليت تنسب إىل آهلتهم وأحباره من

 لقديسايد كعيد القديس )برثلوميو(، وعيد القديس )ميكائيل(، وع
 اين( وهكذا.نت)اندراوس(، وعيد القديس )فال

د إيقاو ويصاحب أعيادهم هذه مظاهر عديدة كتزيني البيوت، 
اين غة، واألالشموع، والذهاب للكنيسة، وصناعة احللوى اخلاص

 ذلك ، وغرياءةاعة األكاليل املضناملخصصة للعيد برتانيم حمددة، وص
 مما يكون من منكرات األفعال.

ا قيمو ن يأيًضا: أ ومن عادات األمم األخرى من غري املسلمني
يث حب ،دالاملي لكل شخص يوافق يوم مولده، وهو عيد ًدا سنويً يع

ين د سضاء مشوع بعداخلاص، وت م، ويصنع الطعايدعى األصدقاء
 سلمنيامل الشخص احملتفل به، إىل آخر ما هنالك، وقد قلدهم بعض

 يف هذه املبتدعات!!
 تلك ى منوهلذا ينبغي أن يعلم أن مجيع ما لدى األمم األخر 

: ىلاقال هللا تع بدعة وضاللة، فوق ما عندهم من الكفر ابهلل، األعياد
 ًَتِغ َغرْيَ اإِلْسالِم ِدين ِخَرِة ِمَن  َوُهَو يف اآلَل ِمْنهُ ْقبَ ي ُ  ا فَ َلنْ َوَمْن يَ ب ْ

َاِسرِينَ   [.85]سورة آل عمران، اآلية:  اْْل
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 ربنا سبحانه هناان عن موافقة الكفار يف أعيادهم:
 إىل تسرب أعين ما –رة العناية هبا و ألمهية هذه املسألة وضر 

فقد   – ينهملد املسلمني من أعياد الكفار ومناسباهتم اليت ينسبوهنا
اده صف عب و كانت عناية الشرع هبذا األمر بليغة ومؤكدة، فإن هللا
 ال َوالَِّذينَ  نه:املؤمنني مبجانبة الكفار يف أعيادهم وذلك قوله سبحا

الذي ال يشهده  –لزور [، فاملراد اب72]الفرقان:  َيْشَهُدوَن الزُّورَ 
 .اد الكفارهذه اآلية هو: أعييف  –عباد هللا املؤمنني 

 لعاصاوروي البيهقي بسند صحيح عن عبد هللا بن عمرو بن 
هم ريوز نصنع من بىن ببالد األعاجم، ف»رضي هللا عنهما أنه قال: 

وم يهم ومهرجاهنم، وتشبه هبم حىت ميوت وهو كذلك؛ حشر مع
 «.القيامة

غنون يست د ماوهللا جل شأنه قد شرع لعباده املؤمنني من األعيا
ريمها ئي وغنساا تقدم، وقد روى أبو داود والبه عن تقليد غريهم، كم

 يومان املدينة وهلم قال: قدم النيب  بسند صحيح عن أنس 
ما: يوم منه ريًاقد أبدلكم هللا تعاىل هبما خ»يلعبون فيهما، فقال: 

 «.الفطر واألضحى
يف  لفرحهة اواستنبط منه كرا»قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا: 

 «.ه هبمأعياد املشركني والتشب
 ين( القصة.. واحلقيقة!!!اعيد احلب )عيد فالنت

ني سلمض املولنا أن نتوقف يف األسطر التالية مع عيد أخذه بع
ذا ، هكأال وهو ما يسمى )عيد احلب( عن الكفار وقلدوهم فيه:

 يسميه بعض املسلمني والكفار.
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 «نفالنتاي»وأما امسه األصلي: فهو يوم أو عيد القديس 
(Valentine's Dayوقد حدده النصارى يف اليوم الرابع )  عشر

ريخ اتيف   وهاي، لعقيدة حمددة ذكر جنمن شهر فرباير من العام اإلفر 
 أعيادهم سأشري إليها بعد أسطر.

ة مجل نلتفت هلذا العيد، فهو من ولنا أن نقف أ وما كان
ني سلمعشرات األعياد عندهم، ولكن لوجود من أتثر به من امل

شاركة امل لاو د وجب أن يعرف إخواننا وأخواتنا ممن حيواملسلمات؛ فق
عيد ذا الن هفيه بقيامهم ببعض الطقوس اخلاصة به، وهم ال يدرون أ
صارى ة النقيدوهو ما يسمى )عيد احلب( عيد ديين له ارتباط وثيق بع

، دايتهسبته وبنمتخبطون يف  –أعين النصارى  –وبوثنية الرومان، وهم 
ا مهلة ن اآلمن إرث الرومان الذين كان هلم مهل هو من إرثهم، أو 

خرى،  أهلة د آبيشتهون، فجعلوا للحب إهلًا، على طريقتهم يف االعتدا
وللبحار  مطارولأل املزعومة للنور وللظلماء وللنبات اآلهلةكما هلم من 

 .ولألهنار، وهكذا
)عيد احلب(،  أما ما يرويه النصارى يف سبب ابتداعهم هلذا العيد

فرباير من كل عام؛ فقد تعددت  14جعلوه حمدًدا بيوم وملاذا 
 .(1)أساطريهم يف ذلك، ولنتبصر فيما حيكونه عن ذلك 

                              
املعلومات يف هذه الفقرة واليت تليها مستفادة من الكتاب الذي أصدرته كلية  (1)

الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى يف بيان حقيقة )عيد احلب( وما ترمجته 
و )دائرة املعارف   عن عدد من املراجع األجنبية: )دائرة املعارف الكاثوليكية(

كولومبيا( و )األعياد األمريكية جلورج وفرجينا شون( و )األعياد يف كل العامل 
ملارجريت إيكيس( و )قصص األعياد العاملية هلمفري( و )قصة فالنتاين 

 لبارث(.
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ت الوثنية ( سنة عندما كان1700: أنه ومنذ )* فمن أساطريهم
عو وهو املد« قديسيهم»هي السائدة عند الرومان قام أحد 

ة ن دولمن اك)فالنتاين( ابلتحول عن الوثنية إىل النصرانية، فما  
لوا صرانية جعن النوماأن أعدمته، وملا دار الزمان واعتنق الر  الرومان إال

 ختليًدا لذكراه. كيوم إعدامه مناسبة لالحتفال بذل
دى ح( فرباير يوم مقدس إل14* أسطورة اثنية: كان يوم )

ة )يونو( ملدعو ة ا)اإلالهات( )!( اليت يعتقد فيها الرومان، وهي اإلهل
، فناسب لزواجوا الرومانية، واليت اختصوها عندهم النساء ملكة اآلهلة

 أن يكون يوم احتفال يتعلق ابلزواج واحلب!!
 سةقدة( املخرى: كان عند الرومان إحدى )اآلهل* أسطورة أ

ا : أهناسهم هلنثى الذئب( وسبب تقدياتدعى )ليسيوس( وهي ذئبة )
ا أرضعت مؤسسي مدينة روما يف طفولتهما، ومه –بزعمهم  –

ون فيه، لتفا حي( فرباير عيدً 15وجعلوا يوم ) )روميولوس( و )رميوس(،
حلب، ابد لالحتفال وهو معبد )إل ليسوم( أي: مع حددوا مكاانً و 

رين ملذكو  ا)ليسيوس( رمحت الطفلني ومسوه هبذا االسم؛ ألن الذئبة
 وأحبتهما!!!

( ديوسكالو * أسطورة أخرى: عندما وجد اإلمرباطور الروماين )
دم عبب وبة يف جتنيد مجيع رجال روما للحرب وتبني له أن سصع

م، ما  اليههأرك ال املتزوجني يف اخلروج وتجالر  ةالتجنيد هو عدم رغب
ين( النتا)ف اج وضيقه، فجاء القس املدعوو ز كان منه إال أن منع ال

اعتقله ا، فسرً  ليخالف أمر اإلمرباطور، فكان يزوج الناس يف الكنيسة
 م.269فرباير/ /14تله يف اإلمرباطور وق
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 الكنيسة ترتاجع..!!
وس( ليسي)تراجعت الكنيسة عن ربط عيد احلب أبسطورة الذئبة 

ى بذكر  رتبطًاموجعلت العيد  – ولعله تزامًنا مع النهضة الصناعية –
ه، ااًل ميثلا متثتو حنالقديس )فالنتاين(، ولتأثر النصارى هبذا العيد فقد 

 دول أورواب!!. ونصبوه يف أحناء متفرقة من
ترك مث تراجعت الكنيسة مرة أخرى عن عيد )فالنتاين( و 

 م(.1969ًيا عام )رمس االحتفال به
 * ملاذا تراجعوا؟

ن لدييق اباالحتفاالت تعترب خرافات.. ال تل قالوا: ألن تلك
 واألخالق.

يكا أمر  ، يفلكن الناس استمروا يف االحتقال به إىل يومنا هذا
ل المية ]لعاإلس دوليقيا واسرتاليا... بل وحىت يف الوأورواب وآسيا وأفر 

سيوس[ بة ليلذئمن حيتفل به من املسلمني واملسلمات ما مسعوا بقصة ا
ه، وما سعة للواوأصبح هلذا العيد اهتمام واسع ابلتغطية اإلعالمية ا

ض يف ألر ااجتماعية وجتارية، لينساق أهل  يصاحبها من اهتمامات
ن( لنتاياللف)ة أو ذكور سواًء كان منسواًب للذئبة املاالحتفال هبذا اليوم، 
 املذكور أو لغريمها!!!.

بعض املسلمني واملسلمات يصطفون يف )طابور فالنتاين(... أزمة 
 حب أم أزمة ثقافة!!

ابلنظر إىل ما تيسر يف العامل اليوم من وسائل االتصال والتواصل 
ومنها  ر األرض شىت،نتانية( إىل أقطاالالسريع فقد امتدت احلمة )الف

املسلمني، فتتابع عدد من الذكور واإلانث منهم على  بالد
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( 14يف )طابور فالنتاين( وتتابعوا على االحتقال بـ ) فاالصطفا
التفاعل  وصار ( My Valentine Beفرباير، واحملتلفون يرددون )

مع هذا اليوم على مستويت شىت الشباب والفتيات، بل وحىت 
هالت( ووسائل اإلعالم والتجار واملنتجات الكهول و )الك

 االستهالكية... إىل آخر القائمة.
صة ا فر ولكن: ي ترى هل هؤالء يعانون من أزمة حب فوجدوه
 أن أم ساحنة إلطالق حمبوسات مشاعرهم ومكنوانت أحاسيسهم؟

ت الدالال ال تعدو أن تكون واحدة من –كما هو الواقع   –القضية 
سريها و تها، وي منه األمة اليوم من تضييعها هلالواضحة على ما تعاين

 اخلانع يف ركب )حظائر( العامل املادي.
لذين نا اخواتإين أوجهها دعوة قلبية ملؤها احملبة إلخواننا وأ

، نفسهمأوا نتاين( ألن يراجعاليشاركون يف مظاهر هذا العيد )الف
إلسالم ال أه من بة ملن حيتفلون بهيد فالنتاين( ابلنسفاحلقيقة أن )ع

 ما هو إال عالمة وداللة على عدد من األمور:
 * ضعف االنتماء لإلسالم.

 * ضحالة الثقافة وقلة البصرية.
 واقع* ضيف األفق وضعف التصور والبعد عن فهم احلياة و 

 األمور ومساراهتا.
 ر.لتيالك ا* اهلزمية النفسية اليت حيس هبا من انساقوا يف ذ

عليها  لطرقاثرة كشاعر املستثارة جرَّاء  * األحاسيس املكدودة وامل
 عرب وسائل اإلعالم املتنوعة.

* البعد عن املقاصد السامية واألهداف الفاضلة، مبا فيه انتفاع 
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 الشخص نفسه، ونفع جمتمعه ووطنه وأمته.
فهل يرضى أي عاقل أو عاقلة برغم كل هذا أن يكون 

 الً و قال، مث ال.  ويل:أمتىن وأدعو أن تقول، وأن تق لنتانيا(؟؟؟!!!.ا)ف
 وفعاًل.

 ال بعيد احلب والدالالت العقلية!!فمظاهر االحت
لعيد ل ابحتفامن املظاهر واألمور اليت يتعاطاها الكفار يف اال

 وكذلك من يشاركهم من املسلمني –عيد احلب  –املذكور 
 واملسلمات:

، اقاتن بط* أتثرهم يف لباسهم وما يتهادونه يف ذلك اليوم م
ك  مسلإىل ت زهور، وورود ابللون األمحر، الذي يرمز عندهموطاقا

 منحرف حمدد، له صلته ابلفحش.
واد ممن  والكعك؛ وما يوضع عليها * وهكذا الشأن يف احللوى
 غذائية، كل ذلك ابللون األمحر.

بارات ت بعطاقا* ومن املظاهر االحتفالية لديهم الكتابة على الب
 فتيات.الغرام واهليام بني الشباب وال

سم قد ر و ب( )الد * وكذا شراء متثال أو دمية محراء متثل حيوان
دم  ة ليقهظعليه ما ميثل القلب، وكلمات احلب، مث يباع أبسعار اب

( أ ( و )ُدبٌّ ني بالقة ي عكهدية ترمز للحب!! سبحان هللا! )ُحبٌّ
ا أن ؟! رمبقربحيوان كريه وبني كلمة تفيض ابلنبل وتتوهج مبشاعر ال

 !!.ني ربطوا بني ما يف الكلمتني من حرف )الباء(احملتفل
 ( وهوCupid* وضع ما يزعمون أنه )إله احلب( )كيوبيد: 

ومعه قوس يسدد منه سهًما!! لقد  عبارة عن صورة طفل له جناح
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ن أن الطفلة الصغرية لن ترضى هبا ظشاهدت هذه الدمية، وأ
ا احملتفلون )عروسة( هلا لتلعب هبا، ابلنظر لصغرها، فكيف يرمز هب

واحملتفالت )الكبار( ملا رمزوا هبا إليه!!.. سبحان هللا وتعاىل عما 
 يقولون ويزعمون.

 يف نهقن مع بعضف* بعض الطالبات يف املدارس والكليات يت
 ا.ريهغذلك اليوم على لباس أمحر، اجلاكيتات أو الباليز أو 

ا معمل وم ب* أن بعض األزواج من الذكور واإلانث حياول أن يق
م  مطعيفزل فيه تعبري عن حبه لآلخر، كأن يذهب للعشاء خارج املن
و بغري أًدا، ديما، أو أن يشرتي هدية معينة يقدمها يف تلك الليلة حت

 ذلك، ويصنع هذا بعض الناس مع خطيبته.
ج لزوا يد ل* وبعض الشباب خيدع بعض الفتيات أبنه حمب هلا مر 

 اسبة،ملناا يف مثل هذه هبا، ويتقمص جلد احلمل الوديع، وخصوصً 
د من ة لعدليمأوهلذا مل يزل هذا التأريخ وهذه املناسبة متثل ذكرى 

 الفتيات ولألسف الشديد.
 الفخييدة وواضح ما تنطوي عليه هذه املظاهر من خلل يف العق
ضعف  من الفطرة ويصادم التوحيد وكذلك ما تتضمنه تلك املظاهر

ثقايف، لف اللتخيه ضعف العلم واالتفكري وسفاهة العقل، واليت قاد إل
 عالوة على الفراغ العاطفي املدفوع بتهييج الغرائز.

 وقفات مراجعة!!
م إلسالهل اأفإننا نقف مع إخواننا وأخواتنا  يف ضوء ما تقدم:

ت قفاممن يشارك يف شيء من مظاهر االحتفال اآلنفة الذكر و 
 مراجعة فنقول:
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 * شبابنا وفتياتنا.. ماذا دهاكم؟
 –هبه ما شاو عيد احلب  –ي من حتتفلون هبذا اليوم  اليوم إنكم

مبا  كمنه بأعلمها وتعلموهنا، ولكن الذي أظ حلاجة يف نفوسكم
دينية ية اللفأنكم لو علمتم اخل عندكم من فطرة توحيدكم هلل تعاىل،

ن لتظاهر أب، واهللهلذا االحتفال وما فيه من رموز االبتداع أو الشرك اب
ة فداح دركتمأل –تعاىل هللا عن ذلك علًوا كبريًا  – معه إهلًا آخر

 لفطرةن امخطئكم وشناعة توجهكم وأتثركم، فظين بكم ومبا عندكم 
ا نكم ممقع و أن اإلخالل ابلعقيدة أمر ال مساومة فيه عندكم، وإن 

 يقع منَّا مجيًعا من ملم وزلل ومعاٍص.
ري غهلة آعوة واملزاعم الساقطة بد * فكيف تقبلون تلك اهلرطقات

 هللا سبحانه؟.
 * أين عقيدة التوحيد اليت نشأمت عليها؟
 * أين فطرتكم اليت أتىب دعوة غري هللا؟

 * أين غريتكم على دين هللا؟
: * أين حبكم ملن خلقكم وأوجدكم، ومن كل خري منحكم

 َِوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا لل [.165ية: البقرة، اآل ]سورة 
 * أين...؟ أين...؟؟!!.

ضع ة تر * مث كيف راجت عليكم تلك التصورات السخيفة؟! ذئب
ين أطفلني!! أو دب أو دجاجة أو غري ذلك!! أين عقولكم؟! 

 ثقافتكم؟! أين احرتامكم لذواتكم؟!
 * هدااي )عيد احلب(!!

مما قرره أهل العلم: أنه ال جيوز للمسلم أن يقبل أي إهداء أو 
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صنع ملناسبة عيد من أعياد الكفار، قال شيخ اإلسالم ابن  مطعا
تيمية رمحه هللا: ومن أهدى للمسلمني هدية يف هذه األعياد خمالفة 
للعادة يف سائر األوقات غري هذا العيد مل تقبل هديته، خصوًصا إن  

 كانت اهلدية مما يستعان هبا على التشبه هبم.
ا ا هذحظو مهات أن يالوهلذا فإن من املتعني على اآلابء واأل

ألمحر الباس ال األمر على أوالدهم، وخاصة إذا رأوا من بناهتم ختصيص
لبوا طا لو هكذيف ذلك اليوم الباليز واجلاكت واجلوارب واألحذية، و 
حقيقة  ا هلمينو منهم شراء الورود والبطاقات اخلاصة بذلك اليوم، فيب

ن أ ينبغي األمر أبسلوب شرعي تربوي مقنع، وكذلك املدرسات
هلن  بنيييفتحن ابب احلوار مع الطالبات حول هذه القضية، وأن 
 يدور ما حقيقة هذا العيد وما فيه من خرافات، وأن يسمعن منهن

 أبنفسهم حىت ميكن تعديل هذه التصورات اآلفلة.
 * التهنئة بعيد احلب!!

مما يؤسف له أن من املسلمني واملسلمات من ينساق يف تيار 
الوثين، ويتبادلون التهنئة!! وهذا أمر له خطورته على هذا العيد 

دينهم، يقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا: وأما التهنئة بشعائر الكفر 
 املختصة به فحرام ابالتفاق مثل أن يهنئهم أبعيادهم وصومهم؛

فيقول: عيد مبارك عليك، أو هتنأ هبذا العيد وحنوه، فهذا إن سلم 
أن يهنئه بسجوده  ن احملرمات وهو مبنزلةقائله من الكفر؛ فهو م

للصليب، بل ذلك أعظم إمثًا عند هللا وأشد مقًتا من التهنئة بشرب 
اخلمر وقتل النفس وارتكاب الفرج احلرام وحنوه، وكثري ممن ال قدر 
للدين عنده يقع يف ذلك وال يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبًدا 
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  وسخطه.مبعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض ملقت هللا
 * الفتيات وعيد احلب!!

ات شاهبموكثري من »يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: 
 .«اءلنسأهل الكتاب يف أعيادهم وغريها إمنا يدعو إليها ا

، فعالً  وهذا هو الواقع شيخ اإلسالم عن النساء، هكذا قال
 وخصوًصا من الفتيات، فلماذا؟ وهل من خالص؟

 رقة ها منكانت يف مقتبل عمرها يكون عندفاملرأة وخاصة إذا  
لط ر ختتمو املشاعر ولطف األحاسيس وشفافية النفس ما قد جيعل األ

وقد خيتل  منوع،املعليها، فال تفرق حينئذ بني التزين والفرح املشروع و 
ة يف الرغبء و توازهنا فتغرت مبا قد يالمس مسعها من عبارات اإلطرا

 ه بعض مرضى القلوب.االقرتان هبا مما قد يبتليها ب
قة؛ لرقياو)عيد احلب( كلمة راننة قد تستفز مشاعر األنوثة 

ع بغية ملبتد د افتحملها على أن تتعاطى ما فيه املشاركة يف هذا العي
 حتقيق مراد النفس وهواها.

لتجمل، ق والتأنمث إن املرأة وخاصة الفتاة ميَّالة بطبعها إىل ا
لرغبة كنها من صنع هذه اكل مناسبة مت  –تبًعا لذلك  –وحتب 

اله وجم كل شيء يف نطاقه  النفسية اجلاحمة، وهنا البد من جعل
 ونصابه الصحيح.

 هذه يبدينن، و  هلفاملرأة والفتيات ال مانع من تزينهن مبا أحل هللا
ن مل هو به، الزينة ملن أابح هللا هلن، وهذا ال مؤاخذة عليهن في

ُأ يف احلِْ َأوَ م اخلبري: جبلتها، كما يشري إليه قول هللا العلي ِة ْليَ َمْن يُ َنشَّ
 [. 18رف، اآلية: ]سورة الزخ َوُهَو يف اْلَِْصاِم َغرْيُ ُمِبنين 
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 رتىبتنهن مقال العلماء: املقصود بذلك النساء، فإن الواحدة 
 ى ذلكعل على تكميل نفسها ابحللي والزينة منذ طفولتها، فتنشأ

ن أ. فلما حل هللاأا مبابحة الزينة للمرأة وترتىب، قالوا: واآلية أصل يف إ
 ينتهاي ز تتزين حينئذ أمام بنات جنسها، أو لزوجها، أو أن تبد

 لنسائها أو حمارمها.
ا ىل مإ هللاولكن املمنوع هو أن تنتقل هبذه الزينة عما أابح 

 نها.انب عألجاحرمه، أو أن تظهر تلك الزينة ملن ال حيل من الرجال 
 ب!!:اب وعيد احلب* الش

ظ ن تالحأ( فرباير يكثر أتنق عدد من الشباب، ويكثر 14يف )
أن هذا  إليك يلبريق اهلندام واحلذاء والسيارة النظيفة جًدا، حىت خي

ذلك لؤيتك  ر الشاب إمنا هو يف ليلة زواجه، وال خيلف هذا الظن إال
ها و ( فيرتر الشاب ال يربح شوارع حمددة وأسواق معينة!!، فهو )يف

 البطاقات ه( مناتيها( طواًل وعرًضا، أو إذا اكتشفت ما يف )خمب)ميرتِّ 
من  تعريهيس نتاينية( واليت اجتهد يف أن يسطر عليها ما قدال)الف

 عبارات السجع والغرام.. ملاذا؟
غرت توعة خمد يؤمل صيًدا ِغرًا.. يسهل سقوطه يف شباكه... فتاة

 بفتوته، وتصدق وعوده ومعسول كالمه.
لك در أتوقف يف وصف حال بعض الشباب يف ذعند هذا الق

 دعن.اخنف دعنخالتاريخ، وليدرك هذا أخواتنا الكرميات الاليت رمبا 
أما الشاب فله أقول: لست أول من جيد يف نفسه امليل لألنثى، 
فهذه فطرة البشر، ولكن اعلم أن هذا امليل قد جعلت له الشريعة 

والزكاء، تقول: وأىن يل ذلك سبياًل طاهرًا عفيًفا، يكون معه السعادة 
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يف  –كما تعلم   –وأان ال أستطيع، أقول: إن هذا ليس مبربر لك 
الناس، وتفصيل هذا ال يتسع له املقام، لكين أقول  ضاصطياد أعرا

لك: هل ترضى أن يتعامل شاب غريك مع إحدى حمارمك مبثل ما 
 تتعامل به أنت مع حرمات غريك؟

بني  شبابد الاقعة اليت كانت ألح يف هذه الو دعنا نتأمل سوي  
 رسول فقال: ي ، فهذا فىت شاب أتى النيب يدي سيد البشر 

 . ه، مهوا: مقالو قوم عليه فزجروه، ل البهللا، ائذن يل ابلّزان، فأق
؟ «بُّه ألمكأحت»: ، فدان منه قريًبا، فجلس، قال «دنها»: فقال 

ه س حيبونوال النا»جعلين هللا فداءك. قال:  –وهللا  –قال: ال 
 ي رسول – وهللا –؟ قال: ال «البنتك هأفتحب»: قال «. ألمهاهتم

ال: ق« مبناهتوال الناس حيبونه ل»هللا، جعلين هللا فداءك. قال: 
 وال»: ءك. قالجعلين هللا فدا –وهللا  –؟ قال: ال «به ألختكحأفت»

هللا و – ل: ال؟ قا«أفتحبه لعمتك»قال: «. الناس حيبونه ألخواهتم
ال: ق« موال الناس حيبونه لعماهت»جعلين هللا فداءك. قال:  –
 وال»ل: اءك. قاجعلين هللا فد –وهللا  –؟ قال: ال «أفتحبه ْلالتك»

يده  فوضع  :-الراوي  –قال أبو أمامة « الناس حيبونه ْلاالهتم
 فلم. «هفرج اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن»عليه وقال: 

 «[.دسنامل»لفىت يلتفت إىل شيء. ]رواه أمحد يف يكن بعد ذلك ا
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 * جتار عيد احلب.. أما لكم غنية يف احلالل؟!
موز  بر سلمنيعلى من يتاجر من امل كما أننا نعتب عتًبا كبريًا

اجرون ين يتالذاالحتفاالت أبعياد الكفار ابستريادها أو تصنيعها، ك
ب صحاأو أابلزهور وتوفريها يف ذلك اليوم على صفة خمصوصة، 

ساعد يم ما يعهحمالت األلعاب وتغليف اهلداي، فإن متجارهتم تلك بب
من  ب أنهري على االحتفال أبعياد الكفار، ويتخذ ذريعة إليها، ال

 فار.لكاقائد التعاون على اإلمث والعدوان واملشاركة يف نشر ع
يستعني  م ماملسلاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: وال يبيع 

لك؛ حنو ذو اس سلمون به على مشاهبتهم يف العيد من الطعام واللبامل
 ألن يف ذلك إعانة على املنكر.

ال حتفذ لالوحبمد هللا فإن للتجار سعًة وفسحة يف غري ما يتخ
لرزق اسالك وم أبعياد الكفار لو أرادوا ذلك، فأبواب التجارة واسعة

 والربكة أعظم وأوسع.
 * )عيد احلب( وأهل اإلعالم!!

د  عديفوها يف انتشار مظاهر االحتفال بعيد احلب وفش مما زاد
ة قروءامل به كثري من وسائل اإلعالم ممن بالد اإلسالم: ما تقو 

لك املس ذاواملسموعة واملرئية، وخاصة الفضائيات، من الدعاية هل
ال  ، ممنناسأبساليب متعددة، حىت انطلى األمر على البسطاء من ال

جاء، لعو اثقايف ما حيصنهم ضد هذه املسالك ميلكون من الوعي ال
 طالبات يف التعليم العام والعايل.وخاصة الطالب وال

وال خيفي ما يتوجب على محلة الفكر وأهل اإلعالم من املسلمني 
حياض اإلسالم الفكرية من أن يعبث  من قيامهم برسالتهم يف محاية
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 اؤهم ممن يكيد لإلسالم وأهله.ر هبا نظ
د  بالم يفا أن تتابع معظم وسائل اإلعالف حق  إنه ملن املؤس

ت التبثه وكا ما يددبرت  اإلسالم والعاملني فيها يف القيام بدور )الببغاء(
ا نا وبني مأخالقو نا األنباء العاملية دون متييز بني ما يتناسب مع عقيدت

رائه ن و م خضم طوفان العوملة، والذي يراد هو ضدها، خصوًصا يف
 ياة.لغريب يف شىت مناحي احلتعميم النموذج ا

 فتوى:
لكبري ا يهالفقولتختم هذه األسطر بفتوى شرعية للعالمة اجلليل و 
ا مبتفال الحاالشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا حيث سئل عن 

 يسمى )عيد احلب( واملشاركة فيه، فأجاب رمحه هللا:
 االحتفال بعيد احلب ال جيوز؛ لوجوه:

 عيٌّ ال أساس له يف الشريعة.األول: أنه عيٌد بد
 الثاين: أنه يدعو إىل العشق والغرام.
هة لتافامور مبثل هذه األ بالثالث: أنه يدعو إىل اشتغال القل

 .املخالفة هلدي السلف الصاحل 
، لعيدافال حيل أن حيدث يف مثل هذا اليوم شيء من شعائر 

 ك.ذل و غريأ ديسواء كان يف املآكل أو املشارب أو املالبس أو التها
ل كتبع  ي معةإن عزيزًا بدينه، وأن ال يكون وعلى املسلم أن يكو 

 انعق.
ها وما ر منا ظهأسأل هللا تعاىل أن يعيذ املسلمني من كل الفنت م
يده يف بررًا حم بطن، وأن يتوالان بتوليه وتوفيقه. انتهى كالم الشيخ

 هـ.5/11/1420
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 ملن )عيد احلب(؟؟!!
 (.أنه: يُعلم )ملن عيد احلب؟ من خالل ما تقدم أحسب

 لكنهو يه، اإلسالم وال هد ة)عيد احلب( ليس من ُسنَّ  ذلك أن
 ارك يفن شحصيلة ارتكاسات اجتماعية وتربوية لدى الكفار، وأن م

سية النف ميةاالحتفال به من املسلمني فلهوى يف نفسه، وبسبب اهلز 
ه رتغأوانتكاس الوعي الثقايف وضعف التحصني الشرعي لدى من 

 م.فاهتنفسه بتقليد الكفار والتشبه هبم يف تفاهاهتم واحنرا
ن عن سنن من كالتتب»إذ قال:  وصدق سيدي رسول هللا 

ب ضحر جوذراًعا بذراع، حىت لو دخلوا  قبلكم شربًا بشرب،
ل: ؟ قانصارىقال الصحابة: ي رسول هللا، اليهود وال« لتبعتموهم

 رواه البخاري ومسلم.؟! «فمن»
 .لست أعين إال إيهميعين: 

ضيقه  جحر الضب؛ لشدة قال أهل العلم: إمنا ذكر النيب 
هم هار بنة ايهود وللنصارى لشدرداءته، ومع ذلك فإن املقلدين للو 

ون م يهمأوهر وعظم اقتفائهم لعادات اليهود والنصارى وطرائقهم لو 
وهم مع  هم،بدخول ذلك اجلحر... الضيق الرديء... املعوج.. لتبعو 

 لتمدن!.ور والتطااحلال البئيسة املتخلفة يعدون أنفسهم يف علياء  هذه
من ار و وألجل ذلك فقد حذَّر هللا تعاىل من التأثر ابلكف

ِخُذوا  تَ تَّ ِذيَن آَمُنوا الاَي َأي َُّها الَّ ومواالهتم فقال سبحانه:  متابعتهم
ْبِلُكْم ُأوُتوا اْلِكتَ  نَ لَِّذيَن اا مِ الَِّذيَن اَّتََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزًوا َوَلِعبً  اَب ِمْن قَ 
اَر َأْوِلَياَء َوات َُّقوا هللَا ِإنْ  ائدة، اآلية: ]سورة امل ِننيَ  ُمْؤمِ ُتمْ ُكن ْ   َواْلُكفَّ

57.] 
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من  نفريتهذا «: تفسريه»قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا يف 
تخذون يلذين  امواالة أعداء اإلسالم وأهله، من الكتابيني واملشركني

ملشتملة كمة احملفضل ما يعمله العاملون من شرائع اإلسالم املطهرة اأ
 على كل خري دنيوي وأخروي، يتخذوهنا هزًوا ولعًبا.

: قال  أن رسول هللا« سنن أيب داود»و « املسند»وثبت يف 
 «.هو منهممن تشبه بقوم ف»

«: مبقو  شبهمن ت»قال العلماء رمحهم هللا يف معىن هذا احلديث: 
لق م وختديهه بزيهم يف ظاهره حمبة وإعجااًب، وسار على أي تزيَّ 

هم، عن أبخالقهم وعمل أعماهلم، فهو منهم حكًما حبسب ما أخذ
 ا حممدً  هللافإن بني الظاهر والباطن مناسبة وارتباطًا، وقد بعث 

بيل ن سياا يباألقوال واألفعال واملظاهر مبشرعة ومنهاج فيهما من 
سلم ل مكوينفصل عنهم، مبا يوجب على   نياملغضوب عليهم والضال

 ومسلمة أن حيذر مزلق التشبه والتأثر بعادات الكفار.
*     *     * 
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 خاتة
 

منه ض: فمهما يكن من أمر فإن التشبه ابلكفار ومن وبعد
 رواثتمو  مشاركتهم يف االحتفال أبعيادهم؛ قد مهد الطريق لنقل

بل سهلم  هدميالمية، وهذا الكفار وثقافتهم وفكرهم للمجتمعات اإلس
 ا.هب اهليمنة على أمة اإلسالم لفرتات من الزمن هللا أعلم

 : هووهذا يبني أن من أهم سبل انتشال األمة من وهدهتا
ع عدائها، متة ألقيمى للكفار واحملاكاة املختلصها من ربقة التقليد األع

 ء ضو يفية ة ومشارهبا الصافيوجوب عودة األمة إىل مناهلها الثر 
 . نصوص الوحيني من كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه املصطفى

 اج يفندمومن وسائل ذلك التحذير من التشبه ابلكفار ومن اال
يا لدناعاداهتم وأعيادهم، مع بيان خطر ذلك وسوء عاقبته يف 

  واآلخرة.
ن وا محيذر و مث إن من الواجب على أهل اإلسالم أن يتقوا هللا 

 ىلعوأن يثبتوا  ها،م وأن ال تغرهم احلياة وزخرفجماراة الكفار يف ابطله
 أن حيذرواو ليه، إاء دينهم الكامل بعد أن من هللا عليهم مبعرفته واالهتد

ْلَيْحَذِر ف َ : أبًدا، وقد قال سبحانه يمن أن تزيغ قلوهبم فال هتتد
َنٌة ْم فِ بَ هُ الَِّذيَن ُُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصي  َذاٌب َأِليمٌ ْم عَ ْو ُيِصيبَ هُ أَ ت ْ

 [.63]سورة النور: اآلية: 
 ففي هذه اآلية حتذير وهتديد ملن خالف سنة رسول هللا 

وشريعته أن تصيبه الفتنة، وهي الكفر أو النفاق، أو أن يصيبه عذاب 



 عيد احلب .. القصة واحلقيقة

 

26 

 أليم يف الدنيا أو اآلخرة، أو فيهما مًعا.
وفق أن ي، و مكان وهللا املسئول أن يصلح أحوال املسلمني يف كل

متهم زاز أإع ن يعينهم علىوالة أمور املسلمني إىل ما فيه رضاه وأ
 ونفعها.

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
*     *     * 



 قيقةعيد احلب .. القصة واحل

 

27 

 
 الفهرس

 5 ........................................................... مقدمة
 6 ................................. * النفوس حمبة ملواسم األفراح:

 7 ........................ أعياد الكفار: كثرية، وغريبة، ومبتدعة!!
 9 ................ ربنا سبحانه هناان عن موافقة الكفار يف أعيادهم:

 9 .................. عيد احلب )عيد فالنتاين( القصة.. واحلقيقة!!!
 12 ........................................ الكنيسة ترتاجع..!!

 12 ............................................ * ملاذا تراجعوا؟
  ...بعض املسلمني واملسلمات يصطفون يف )طابور فالنتاين(

 12 .............................. أزمة حب أم أزمة ثقافة!!      
 14 .............. العقلية!!مظاهر االحتفال بعيد احلب والدالالت 

 15 ........................................... وقفات مراجعة!!
 16 ............................. * شبابنا وفتياتنا.. ماذا دهاكم؟

 16 ..................................... * هداي )عيد احلب(!!
 17 ...................................... * التهنئة بعيد احلب!!

 18 .................................... * الفتيات وعيد احلب!!
 19 ................................... * الشباب وعيد احلب!!:

 21 ................ * جتار عيد احلب.. أما لكم غنية يف احلالل؟!
 21 .............................. * )عيد احلب( وأهل اإلعالم!!

 23 ....................................... ملن )عيد احلب(؟؟!!
 

 


	عيد الحب .. القصة والحقيقة
	الفهرس
	المقدمة
	النفوس محبة لمواسم الأفراح
	ربنا سبحانه نهانا عن موافقة الكفار في أعيادهم
	عيد الحب
	مظاهر الاحتفال بعيد الحب والدلالات العقلية
	فتوى
	خاتمة


