
نالفراعنة وصوم رمضا  
 

وسيم السيسى. د  ١٢٢٢ /٨ /١٢     بقلم 
  

 :إٔبصيج األطفبه فشدب ثظٖ٘س ٕاله شٖش سٍضبُ.. سٍضبُ مشيٌ ٗمو ػبً ٗأّزٌ ثخيش

 إيبدب أٗ إي٘دب.. ٗد٘ٙ يب ٗد٘ٙ

ً، ٗىنْٔ ظو قَشيبً .ق ٢٤٢٤اىَصشٙ مبُ قَشيبً قجو أُ ينُ٘ شَغيبً عْخ إّٖب ميَبد ٍصشيخ قذيَخ، فبىزق٘يٌ 

 .فٚ االدزفبالد ٗاألػيبد اىذيْيخ

مبُ اىَالك اىَغؤٗه ػِ دشمخ اىقَش اعَٔ يبدب، فأخز اىقَش اعَٔ يبدب، ٗفٚ اىؼصش اىشٍٗبّٚ أصجخ اعَٔ 

خ ٍؼْبٕب جبء، فزنُ٘ ميَزب إٙ يبدب أٗ فٖٚ ميَخ ٍصشي.. ، أٍب ميَخ إٙ«ى٘يظ ػ٘ض.د -ّذيٌ اىغيبس. د»ي٘دب 

 !ٍؼْبَٕب جبء اىقَش.. إٙ ي٘دب

.. ٗٙ، ٗٗاح ميَخ ٍصشيخ ٍؼْبٕب اىظٖ٘س سٗيذا سٗيذا، ٍْٖٗب الح أٙ ظٖش، ٗميَخ ٗٙ+ أٍب ٗد٘ٙ فٖٚ ٗاح 

« ح شٔٗا»ٍؼْبٕب ّذاء، فٖ٘ ّذاء يغزذث اىقَش أٗ اىٖاله ىيظٖ٘س، ّٗق٘ه ىيغبئت ػْذ اىؼ٘دح ٗاح شزْٚ، أٗ ىل 

إيبدب، اظٖش أيٖب اىٖاله فيل .. ٗد٘ٙ يب ٗد٘ٙ: فينُ٘ ٍؼْٚ اىجَيخ« ٢٤ثذٗٙ ٗميظ، . قبٍ٘ط د»! أٙ ٗدشخ

 !ٗدشخ

 

أىف ميَخ ٍصشيخ دخيذ اىيغخ  ٤١جذيش ثبىزمش أُ أدَذ مَبه ثبشب، أٗه ٍصشٙ ٍذيشاً ىيَزذف اىَصشٙ، جَغ 

٘رح ٍِ األثجذيخ اىٖيشٗغييفيخ، ٍثو اىٖبء، اىشاء، اىجبء، دشفبً فٚ األثجذيخ اىؼشثيخ ٍأخ ٤٣اىؼشثيخ، مَب أُ ْٕبك 

 .إىخ.. اىُْ٘

: اىجقشح)« يب أيٖب اىزيِ آٍْ٘ا مزت ػيينٌ اىصيبً، مَب مزت ػيٚ اىزيِ ٍِ قجينٌ»ٍٗبرا ػِ صً٘ سٍضبُ؟ 

: ثذٗٙ ٗميظ. قبٍ٘ط د»، ٗقذ مبُ أجذادّب اىَصشيُ٘ يصٍُ٘٘، ميَخ صً٘ ٍِ صبٗ أٙ اٍزْغ أٗ مجخ (٤٨١

! طؼبً أٗ ششاة أٗ مالً! فزنُ٘ صبًٗ أٗ صً٘ ٍؼْبَٕب اٍزْغ ػِ... أٍب دشف اىَيٌ فَؼْبٓ ٍِ أٗ ػِ« ٤٩٨

يزمش اثِ دضً ! مبُ اىَصشيُ٘ يصٍُ٘٘ شٖش سٍضبُ ثالثيِ يٍ٘بً ! فنيَخ صً٘ ميَخ ٍصشيخ قذيَخ

ثو جبء فٚ  ٗاىصبثئخ ٌٕ دنَبء ٍصش أرجبع اىْجٚ إدسيظ اىَصشٙ،« ٗاىصبثئخ يصٍُ٘٘ شٖش سٍضبُ»

 .«٤/٤٤١: اثِ مثيش»هللا ػيٚ األٌٍ قجينٌ : مزجٔ« سٍضبُ»صيبً : اىذذيث اىششيف

أٍب ػِ ر٘قيزبد اىصً٘ فٚ ٍصش اىفشػّ٘يخ ٍٗب قجيٖب، فقذ مبّذ ٍِ اىفجش دزٚ غشٗة اىشَظ، ٗمبّ٘ا يَزْؼُ٘ 

 .«ّذيٌ اىغيبس. د -أدَذ شيجٚ. د -جيشاسدٙ»ػِ اىطؼبً ٗاىششاة ٍٗجبششح اىْغبء 

دائشح اىَؼبسف اإلعالٍيخ »ٍٗبرا ػِ ىييخ اىقذس؟ مبّذ ٕزٓ اىيييخ ٍؼشٗفخ قجو اإلعالً فٚ األٌٍ اىَبضيخ 

ٕٗزٓ اىنيَبد اىَصشيخ ٍؼْبٕب ػيذ « يشيشالً سثٔ»ػيذ يغَٚ « دنَبء ٍصش»، ٗمبُ ػْذ اىصبثئخ «٤٢/١٩٩

ٗاىيييخ اىزٚ ثيَْٖب ٕٚ ىييخ اىقذس، ٗميَخ  اىغالً اىنجيش، ٗمبُ ٕزا اىؼيذ، ٕٗ٘ ٍِ أػيبد اىصبثئخ، ٍذرٔ يٍ٘بُ،

« شٚ»ثبىَصشٙ ٍؼْبٕب اىقذس، أٙ ٍب يْبىٔ مو إّغبُ ٍِ سصق ٗػَش، ٗفٚ قبٍ٘ط ثذٗٙ ٗميظ ّجذ « شٚ»

ٕزٓ اىيييخ اىزٚ ! ػيذ اىغالً اىنجيش اىزٙ ثٔ ىييخ اىقذس: فزنُ٘ شٚ شالً سثٔ ٍؼْبٕب..! ّصيت.. قغَخ.. ٍؼْبٕب دع

اثِ »ىييخ اىقذس ٗرقذس فيٖب اآلجبه ٗاألسصاق : ىْبط فٚ اىؼبً اىَقجو، ّٗجذ فٚ رفغيش اثِ مثيشرذذد فيٖب أسصاق ا

 .«٢/٣١٤مثيش

 

شبىً٘ خيينٌ أٙ اىغالً : ميَخ ٍصشيخ ٍؼْبٕب عالً، أخزٕب اىيٖ٘د ٍِ ٍصش، ٗقبى٘ا« شالً»جذيش ثبىزمش أُ 

ٍب ػيٚ إٔو ٕزا اىجيذ، ٗأخيشاً أخزٕب اىؼشة إرا دخيزٌ ثيزب أىق٘ا عال: ػيينٌ، ثٌ أخزٕب اىغيذ اىَغيخ ٗقبه

، فٖٚ رذيخ ٍصشيخ األصو ٍِ ميَخ شالً، «اىغالً ػيينٌ»إىٚ « ثذيبك هللا»ٗاعزجذى٘ا رذيزٌٖ اىَؼشٗفخ 

 .ٍٗؼشٗف أُ اىغيِ ٗاىشيِ دشفبُ رجبدىيبُ فٚ اىيغبد

 .ٕٗنزا.. ّٗق٘ه سة اىجيذ، ٗسثخ اىَْضه.. أٍب ميَخ سثٔ فَؼْبٕب اىنجيش

ثذٗٙ، . د»يزمشّب ثنيَخ دف اىَصشيخ اىقذيَخ ٍٗؼْبٕب ادزفو ة .. يشاً ادزفبىْب ثٖزا اىشٖش اىنشيٌٗأخ

ٗجبء ٍْٖب ادزفٚ ة، دفبٗح، ٗفٚ اىقشآُ .. «٢١٤/ّذيٌ اىغيبس. د» -اىَصشيُ٘ اىقذٍبء أٗ اىذْفبء« ٤٣٣/ٗميظ

 « إّٔ مبُ ثٚ دفيب»: اىنشيٌ

 


