
ش إال في  موائد الرحمن مظهرت
 السبعينات مع الصحوة اإلسالمية

والسلفيين

سعد الدين الهاللي
 أستاذ الفقه المقارن بجامعة

األزهر

شخصيات عامة

الحقائق:
  كالم سعد الدين الهاللي غير دقيق، موائد الرحمن بدأت من قبل 
السبعينات بكتير، وغير مرتبط وجودها في مصر بالسلفيين والصحوة 

اإلسالمية وده وفق أكثر من مصدر ومرجع ومؤرخ:  
 موائد الرحمن بدأت تظهر في مصر منذ أكثر من 1100 عاما تقريبًا،  عاما تقريبًا، 
وتحديداً خالل عهد الدولة الطولونية، حسب الدكتور محمد عفيفي، أستاذ 

التاريخ بكلية اآلداب، واللي بيقول إن جاء بها مؤسس الدولة الطولونية أحمد 
بن طولون، وكان األعيان والتجار في عهده يقيمون الوالئم مجاناً للفقراء 
والمحتاجين، وأمر بن طولون أن تظل هذه الموائد موجودة طوال شهر 

رمضان.
 وحسب دراسة للدكتور أحمد الطايش أستاذ اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار  وحسب دراسة للدكتور أحمد الطايش أستاذ اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار 
جامعة القاهرة، فإن موائد الرحمن بدأت في عهد الدولة الفاطمية، وكانت 

تسمى وقتها "السماط"، وكان يقيمها التجار وكبار رجال الدولة باسم الخليفة.
  في عهد الملك فاروق استمرت موائد الرحمن ولكن أخذت شكل آخر وكانت 
تسمى "الموائد الملكية"، وكانت واحدة من الموائد الملكية تقام في قصر 
عابدين تحت رعاية الملك فاروق، ويشارك فيها الفقراء والعامة الطعام 

وسماع القرآن الكريم.
  حسب موقع محافظة القاهرة، "كان قصر   عابدين   يضاء   باألنوار   الكثيرة   الكثيرة   

إلحياء   ليالي   رمضان ،  وكان القائمين على إعداد الموائد بالقصر يضعون عدد 
كبير من المقاعد بالفناء الداخلي   للقصر   تمهيداً الستقبال عامة الشعب  الذين   
يقبلون   لتناول اإلفطار مع الخديوي وسماع   آيات   الذكر   الحكيم في في ساحة 
السرايا"، ولم تقتصر المآدب الملكية على قصر عابدين فقط بل كانت تمتد 

لجميع المحافظات.
  بعد ثورة يوليو تغير نظام إدارة موائد الرحمن، أصبح بنك ناصر االجتماعي   بعد ثورة يوليو تغير نظام إدارة موائد الرحمن، أصبح بنك ناصر االجتماعي 
هو المسؤول عن اإلشراف على موائد الرحمن الحكومية، اللي تُوفر نفقاتها 
من أموال الزكاة والصدقات، ده إلى جانب الموائد اللي بيقيمها رجال األعمال 

والمشاهير والجمعيات الخيرية.
جاء تصريح سعد الدين الهاللي خالل لقاء مع برنامج الحكاية على قناة 

MBC مصر 
#صحيح_مصر 

 في عام 2003 ُنشرت دراسة للجنة الفتوى في األزهر الشريف أن انفاق  ُنشرت دراسة للجنة الفتوى في األزهر الشريف أن انفاق 
المصريين القادرين ماليا على موائد الرحمن في رمضان تجاوز ملياري جنيه 
منها مليار جنيه فقط في نطاق القاهرة ومليار جنيه أخرى موزعة ما بين 
باقي محافظات الوجهين القبلي والبحري، ويستفيد منها ثالثة ماليين 

شخص.
 في 2017 مُنع موائد الرحمن بدون ترخيص، وسمحت فقط بإقامة موائد  مُنع موائد الرحمن بدون ترخيص، وسمحت فقط بإقامة موائد 
الرحمن في رمضان بشروط وضعتها وزارة التنمية المحلية أبرزها هو التقدم 

بطلب مدموغ من الحي التابع له.
 في 2020 قرر محافظ القاهرة، حظر إقامة موائد الرحمن والخيام 
الرمضانية والندوات الدينية والثقافية، وذلك احترازيًا من انتشار فيروس 

كورونا. 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

 /tos/a.396686941120054/911442836311126

من التصحيح 

 سكك حديد مصر وجهة الماليين من
 الركاب يوميا للتنقل بين محافظات مصر
 المختلفة من شمال البالد إلي جنوبها.

 ومن شرقها إلي غربها. يرتادها الماليين
من المصريين يوميا

س إيفلين متي بطر
س النواب عضو مجل

سياسيون

الحقائق:  
 تصريح الدكتورة إيفلين به مبالغة كبيرة لتقدير متوسط ركاب السكك 

الحديدية يوميًا، وحسب الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء، كان متوسط عدد 
ركاب السكك الحديدية في شهري يناير وفبراير الماضيين نحو 712 ألف 

راكب يوميًا، وليس ماليين كما تقول النائبة.
 أما في عام 2019، قبل جائحة كورونا، بلغ متوسط عدد الركاب يوميًا ، قبل جائحة كورونا، بلغ متوسط عدد الركاب يوميًا 

738 ألف 904 راكب تقريبًا.
 بلغ عدد الركاب سنويا:  

269.7 :2019   مليون راكب 
256.7 :2018   مليون راكب 
243.7  :2017  مليون راكب 
230.9 :2016  مليون راكب 
199.8 :2015  مليون راكب  مليون راكب 

 هيئة السكك الحديد تمتلك خطوط بطول 9570 كم ونحو 705 محطة 
وعدد 1332 مزلقانا وتخدم عدد 23 محافظة.

 ويبلغ معدل حوادث السكك الحديدية في آخر خمس سنوات:  
1235 :2015  حادثة 
1249 :2016  حادثة 
1793 :2017  حادثة 
2044 :2018  حادثة  حادثة 
1863 :2019  حادثة 

 ورصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء كتيب "مصر فى أرقام 
2018"، عدد حوادث القطارات خالل 14 سنة من 2003 - 2017 نحو 

16.174 ألف حادث.
جاء تصريح ايفلين متى بطرس  في متن مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء 

ووزير النقل، لفصل هيئة سكك حديد مصر عن وزارة النقل.  

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
       /tos/a.396686941120054/917872129001530

من التصحيح 

 حازم صالح أبو إسماعيل يعاقب بسبب
 إنه قال علي وزير الدفاع آنذاك عبد
 الفتاح السيسي إنه ممثل ومسهوك
 وعاطفي وبيعمل كدة عشان يستجلب

س عطف النا حمزة زوبع
ص مقدم برنامج كلمتين ون

إعالميون

الحقائق:
 يُعاقب حازم صالح أبو إسماعيل بالسجن في قضيتين هما التزوير في 

أوراق رسمية، وحصار محكمة مدينة نصر، وارتكب وقائع القضية األولى قبل 
وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منصب وزير الدفاع في أغسطس 

.2012
 القضية األولى: حكم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في  سنوات في 
تزوير اإلقرار الرسمي المقدم للجنة االنتخابات الرئاسية، ليثبت عدم حمل 
والدته ألية جنسية أجنبية بخالف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه للترشيح 

في االنتخابات الرئاسية في 2012.
 وزارة الخارجية األمريكية أفادت بحصول والدة حازم صالح أبو إسماعيل  وزارة الخارجية األمريكية أفادت بحصول والدة حازم صالح أبو إسماعيل 

"نوال عبد العزيز نور" المولودة في نوفمبر 1946 على الجنسية األمريكية 
في 25 أكتوبر 2006، وأنها حصلت على جواز سفر أمريكي يحمل رقم 
500611598، وأنها قامت بالتصويت في انتخابات الرئاسة األمريكية 

باعتبارها مواطنة أمريكية في 15 يناير 2008.
 القضية الثانية: حكم فيها على حازم صالح أبو إسماعيل بالسجن 5  حكم فيها على حازم صالح أبو إسماعيل بالسجن 5 

سنوات التهامه بحصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012، وتهديد 
أعضاء النيابة العامة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "حازم" وجه بنفسه 
الهجوم وحصار مكاتب أعضاء النيابة داخل المحكمة ومنعهم من الخروج 
وإرهابهم وتكسير األلواح الزجاجية بقصد إخالء سبيل المتهم أحمد عرفة.
جاء تصريح Hamza Zawba د /حمزة زوبع خالل تقديم برنامج كلمتين ونص على 

قناة مكملين. 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

 /tos/a.396686941120054/916072092514867

من التصحيح 

 عدد من يستحقون اللقاح في الوقت
 الحالي 21 مليون مواطن في حين أن
 المتاح من اللقاحات هو فقط 800 ألف

جرعة
عمرو الشوبكي

 مستشار مركز األهرام للدراسات
السياسية واالستراتيجية

سياسيون

الحقائق:  
 ما كتبه عمرو الشوبكي في مقاله بالمصري اليوم غير دقيق في أمرين:   
 األول: عدد من يستحقون الحصول على لقاح كورونا في مصر أكثر من 63 
مليون شخص، بحسب اشتراطات وزارة الصحة، التي تتيح لكل من هم فوق 

سن 18 عامًا الحصول على اللقاح.
 الثاني: إن عدد الجرعات التي وصلت إلى الحكومة المصرية حتى بداية شهر  إن عدد الجرعات التي وصلت إلى الحكومة المصرية حتى بداية شهر 
إبريل هو مليون و550 ألف جرعة، وبحصول كل شخص على جرعتين، تكفي 
تلك الكمية لتطعيم أقل من 800 ألف شخص، وليس 800 ألف جرعة 
فقط كما كتب الشوبكي في مقاله، كما أعلن السفير الصيني قبل أيام أن 
الدفعة الثالثة بكمية 400 ألف جرعة تصل خالل األيام القليلة القادمة.
جاء تصريح عمرو الشوبكي في متن مقاله في جريدة المصري اليوم تحت 

عنوان: "شكاوى األطباء"

 تشهد مصر ارتفاع ملحوظ في عدد اإلصابات من فيروس كورونا، وقدرت  تشهد مصر ارتفاع ملحوظ في عدد اإلصابات من فيروس كورونا، وقدرت 
وزارة الصحة نسبة الزيادة بـ 10 % في اإلصابات، و7 %من الوفيات عن 

الموجتين األولى والثانية.
 خصصت وزارة الصحة 50 %من المستشفيات لعالج كورونا، ووقعت 

الحكومة المصرية اتفاقيتين لتصنيع لقاح فيروس كورونا في مصر بواقع 40 
مليون جرعة سنوياً لتكفي احتياجات البالد محلياً، وكذلك للتصدير ألفريقيا.

 في 22 أبريل الجاري، قال الدكتور عالء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي  أبريل الجاري، قال الدكتور عالء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي 
بوزارة الصحة، إن عدد من حصلوا على اللقاح هو 525 ألف مواطن.

 ولكن بحسب خريطة تفاعلية لوكالة بلومبرج، بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح 
في مصر حتى اآلن 929 ألف شخص. 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

 /tos/a.396686941120054/920741848714558

من التصحيح 

عدد التصريحات  ٥٥

١٣
إعالميون

٢
سياسيون

٥
شخصيات عامة

٢٥٠
حقوقيونمسؤولون حكوميونموظفون

الفيديوهات:
اوضاع الصحفيين في مصر 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/1150534922083970

هل يمثل الشباب أكثر من %60 من عدد سكان مصر؟ 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/403873751195086

 تقرير شهر
أبريل ٢٠٢١


