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 والفالنتني حنن
ة الخورية  ملكي  عوض سمتر

 
ن هناك ي  ليس بأن يقول م 

 
ي  ذكره يرد ال إذ فالنتي    يدىع قديس األرثوذكسية الكنيسة ف

 
 السنكسار ف

ي  والشهداء القديسي    لوائح أن هو السنكسار من القديس هذا لغياب الرئيشي  السبب .األرثوذكشي 
 
 ف

ي 
ل كانت الماض  ستعم 

ُ
  ت

ً
ي  الشهيد الكاهن والنتينوس هو فالنتي    وكون .لوائحها كنيسة لكل أي محليا

 
 ف

ي  السنكسار عن غّيبه روما
 .عنه منقولة الكنائس سنكسارات غالبية الذي اليونان 

ي  الشهداء لوائح
 
د روما ف ي  القديس هذا شهادة تور 

 
ه .شباط من عرسر  الرابع ف  القرون قديشي  من كغي 

ة حوله المعلومات فإن األوىل الثالثة   كان أنه عنه ُعر ف .وضئيلة مبعي 
ً
ي  كاهنا
 
ي  روما ف

 
اطور زمن ف  اإلمي 

ي  كلوديوس
  كان .الثان 

ً
ي  نشيطا
 
 صيته فذاع االضطهاد خالل الشهادة عىل المقبلي    وتشديد اإليمان نرسر  ف

ت اطور إىل وصلت حت ّ  فضيلته أخبار وانترسر اطورية المحكمة إىل والنتينوس استدعاء تّم  .اإلمي   اإلمي 
 الذي الحوار المراجع بعض وتسّجل األوثان، بعبادة وإقناعه المسيحية عن ثنيه كلوديوس حاول حيث
  والنتينوس أظهر حيث الرجلي    بي    دار

 
  شجاعة

ً
اطور دعا أنه حت   باإليمان، وتمسكا  التخىلي  إىل اإلمي 

ي  سمع .يخلص لكي  والمعمودية المسيح يسوع الرب عبادة إىل والتحّول األصنام عبادة عن
 القاض 

يرة البنته النور هذا إعطاء باستطاعته كان إن سأله العالم، نور بأنه المسيح يصف والنتينوس    فكان الرص 
ف ذلك، له ي  فاعي 

اطور إىل األخبار هذه بلوغ عند .بالمسيح بيته وأهل القاض   التعذيب إىل أرسلهم االمي 
ي  رؤوسهم بقطع األمر بهم وانته

 
ي  رفاته المؤمني    بعض حفظ . 268ة سن شباط من عرسر  الرابع ف

 الت 
ي  انتهت حت   آخر إىل مكان من انتقلت

 
ي  الكاثوليكية فرنسيس القديس كنيسة ف

 
 .أثينا ف

ة ارتبطت ي  الشعبية الروايات من بعدد القديس هذا سي 
 هذه من ."العشاق شفيع" جعلته الت 

ي  الورود يزرع كان بينما أنه الروايات،
 
  قطف .زوجي    بي    شجاًرا سمع حديقته ف

 
ب وردة  الزوجي    من واقي 

ث أن بعد .فأطاعا سماعه منهما طالًبا
ّ
م إليهما تحد

ّ
 بينهما الحب عاد الفور وعىل كي   كة الوردة لهما قد

 أنه كانت فالنتي    إىل الموجهة التهم إحدى أن تقول أخرى رواية .زواجهما يبارك أن القديس من فطلبا
م لم اطور بأمر يلي   اماتهم يتفّرغوا لكي  بالزواج للجنود ُيسمح ال أن عىل نص الذي اإلمي   .العسكرية اللي  
ن الجنود زواج يبارك كان القديس لكن اطور حكم .يحّبون بم   ابنة إىل رسالة فكتب باإلعدام، عليه اإلمي 

ي 
ي  والبطاقات الرسائل إرسال عادة جاءت هنا ومن ،"حبيبك من" بعبارة بدأها القاض 

 
 .الفالنتي    عيد ف

، Lupercalia بمهرجان يرتبط "العشاق شفيع" اختياره أن المحتمل من هذا، إىل ي
 مهرجان وهو الوثت 

ي  الرومان به يحتفل الذي الخصوبة
 
  .الطيور تزاوج بموسم البعض ويربطه شباط، ف

، القديس ومنهم قديسينا، نكّرم نحن  المخلص بالمسيح إيماننا وإعالن بشجاعتهم باقتدائنا فالنتي  
  شفاعتهم نطلب عندما نكرمهم نحن .فعلوا كما

ً
ة، ذنوبنا وغفران هللا لرحمة طلبا خذهم وعندما الكثي 

ّ
 نت

ي  للحياة لنا نماذج  
 
ي  بهم نحتفل عندما القديسي    نكّرم ال نحن .المسيح ف

 
 .الدنيوية واالحتفاالت  المالهي  ف

ي  الدهرية والحفالت والهدايا والورود الزهور بتجارة لهم عالقة ال القديسي    أن المؤكد من
 من تقلل الت 

 .محدد بزمن يرتبط ال وهو هللا من عظيمة هبة هو الذي الحب أهمية
، الوجدان عن غريب فالنتي    القديس بعيد لالحتفال المعروف الشكل إن  مخالف بل ال األرثوذكشي
جاع ألنه له،  رأت ألنها الكنيسة روح عن استبعادها عىل لقرون الكنيسة جهدت بائدة وثنية لعادات اسي 
  فيها

ً
  للمؤمني    تشويشا

ً
، والممارسة اإليمان عن وإبعادا   الصحيحي  

ً
ي  للمعت   وتشوي  ها

 للحب الحقيق 
 
ً
ي  للخرافات وتبنيا

 .الوثنية من تنبع الت 
ة عن *  2021 شباط 7 األحد عدد الكرمة نرسر

  


