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الرياضى اليوم السابع

ھانى صالح الدين
المتطرفة وخيانة األمانة "الحياة"قناة 

11:55 - 2010أغسطس  27الجمعة، 

  

التى يلتزم بھا كل من انتسب إلى صاحبة  ھناك مجموعة من المبادئ والقيم اإلعالمية

يصلح أن يستخدم إعالمى الكذب والخداع ويجافى أخالق المھ فى المجال اإلعالمى، فال

المسيحية المتطرفة الصادرة" الحياة"وھذا ما حدث بالفعل معى من قبل قناة  ھدف له،

 .يقوم عليھا القس المتطرف زكريا بطرس

الوثائقى الذى يثبت ذكر اسم النبى محمد فى التوراة فبعد أن نشر اليوم السابع الفيلم

بقن" مصر اليوم"من جدل حول الفيلم، وتأكيدى بوضوح فى برنامج  برامج التوك شو

نشرنا الفيلم من باب األًخبار، وأننا لسنا متبنين رؤية بعينھا، وأننا ألقينا بالكر أننا

مھ ونعالج األمر بشكل مسلمين ومسيحيين ليثبتوا دقة ما ذكر بالفيلم، وأننا نلتزم الحياد

مقر الجريدة، وعرف نفسه عل وجدت بعدھا أحد األشخاص يدعى رشيد يتصل بى على

أنه من قناة الحياة المصرية المعروفة، ووجدت الحياة، ويذھب ظنك من الوھلة األولى

الوثائقى، وبالطبع تعاونت معه وتواصلت على التليفون ودى معلومات عن الفيلم

المسيحية الصادرة من قبرص، ولم أجد غ" الحياة"يعرفنى أنه من قناة  النھاية وجدته

معه كأعالمى مع تحفظى الكامل على ھذه القناة المتطرفة، التى تبث سموم الفتنة و

 .اإلسالم لكن تعاملت مع األمر بشكل مھنى

عندما أخبرنى أحد أصدقائى األقباط، أن رشيد ھذا عندما ھاتف لكن كانت المفاجأة لى

الھواء بقناته، دون إذن منى ومع عدم إعالمى بذلك، بل وجدته قام بتوزيع ھذه ال على

المواق معه فيھا بكل مھنية، على مواقع أقباط المھجر والمنتديات المسيحية وبعض
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قضايا

فوازير

حوارات

إحكوا

االخيرة

PDF العدد األسبوعى

السابع لإلستماع إلى راديو اليوم

الرسائل القصيرة من موبينيل، أرسل رسالة فارغة إلى لإلشتراك فى خدمة

 9999الرسائل القصيرة من فودافون، أتصل بـ  لإلشتراك فى خدمة

إلى 73الرسائل القصيرة من اتصاالت مصر، أرسل رقم  لإلشتراك فى خدمة

إلى y7الرسائل القصيرة من اتصاالت اإلمارات، أرسل  لإلشتراك فى خدمة

التعليقات من اليوم السابع بروتوكول نشر

ھانىاين ردك ياستاذ1
ماريو جرجس الفرعون الصغير : بواسطة

 12:14 - 2010أغسطس  27الجمعة، : بتاريخ

الرد منك ياسيد ھانى واخ استغربت جدا مما كتب في ھذه المقاله بعد طول غياب وانتظار
واصبح كانك تحاول ان تھرب من االجابه واالعتزار الى المقال المستخف بعقول المشاھدين

 رشيد عندى لك اشياء  وبين االستاذ
بدايه االتصال انا رشيد من ق اوال انت تقول انك التعرف من المتصل بالرغم انه قال لك في

 الكوره ھاتعمل معاك حديث ليه يااخى ھو قناه الحياه المصريه بتاعه
يتفنن في سب اليوم السابع مع ان البرنامج ب ساعات 4ثانيا انت تقول ان البرنامج ظل 

)41( تعليقات

بين من الكافر ھانى ص نصر مبين واعتراف"مصرية، معلقين على ھذه المكالمة بأنھا 

 ". الفيلم

يقيم حلقة كاملة تلفزيونية" رشيد"الحد بل وجدت ھذا الغير  ولم يقف األمر عند ھذا

فيھا فى سب اليوم السابع والتشھير بى والتطاول على، واتھمنى بأنى حرفت يتفنن

 .مسيحى وھو واحد المتطرفين الذى استضافه باالستوديو وادعى أنه رجل دين

أخالقيات المھنة وتق وھنا أسأل قناة الحياة المسيحية والقائمين عليھا وھذا الرشيد، أين

التى تحرص على األمانة، وتنھى عن من غش وخداع، بل أين ھؤالء من قيم المسيحية

ترفع وقت الحاجة من ھؤالء المتطرفين الالبسين ثوب ومحبة األعداء، أم إنھا شعارات

األخالقيات من ھؤالء المتطرفين الطاعنين فى اإلسالم وإثارة الف ال أستغرب ھذه

والمسلمين، إال أننى كنت أظن أن سيكون لديھم بعض أخالقيات المھنة لكنھا أخال

.انتسبوا لشرف مھنتنا بھتانا وزورا
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ابع على زكرت ولم يتم سب اليوم السابع خالل الحلقه وقد تم االشاده باليوم الس وليس اربع ساعات كما
 سوف يتم اعالن اعتزار لالقباط عن الفيلم المزور اساس

 المزور ياسيد ھانى انت ماقدرتش على قدرت على البردعه  ثالثا اين ردك عن الفيلم
 رسل لكابونا زكريا ھو صاحب القناه واضح انك اخزت معلوماتك من نفس الرجل الذى ا رابعا من الذى قال لك ان

 الرد معلومات عن الفيلم وورطك وانت تابي االعتزار النك غير قادر على
 خامسا

امل ابدا ھكذا لم تسب المسلمين ولم تتع انا مش عارف اين مصدقيتك في عدم التعامل مع قناه الحياه القناه
 الرد عليھا القناه تطرح اسئله يعجز امثالك وغيرھم من

عجبين بك المتعصب خصوصا انى من اشد الم واخيرا كنت اتمنى ياسيد ھانى ان تعلن اعتزارك بدل ھذا المقال
 ت طيبوارجو لكم جميعا التوفيق ورمضان كريم وكل سنه وان وباليوم السابع ربنا يحفظ مصر من الفتن

مغالطات2
 مواطن: بواسطة

 12:14 - 2010أغسطس  27الجمعة، : بتاريخ

ام بإنتاجه تستطع ان تقدم البرھان على صحه الفيلم المزيف أو من ق اوال رشيد لم يقل انك كافر ولكنك لم
 متناقضه  وقدمت معلومات

وعلمى  الفيلم بإسلوب راقى برنامج رشيد اسمه سؤال جرئ على قناة الحياه المسيحية وقد عالج موضوع
تزوير الفيلم ولم يسب أحدا فلماذا ھذا اإلفتراء أعتقد ألنه أثيت

صبحى بشري3
قبطي : بواسطة

 12:20 - 2010أغسطس  27 الجمعة،: بتاريخ

قناة الحياة يقول انه يقدم خدمة روحية وعجبى صبحي بشرى صاحب

تغيش وتاحد غيرھا يابو الصلح4
 4000ھيما: بواسطة

 12:24 - 2010أغسطس  27الجمعة،  :بتاريخ

ى قناة سواء ف وانت طيب استازى الجميل عايز اية من مخربين كل تجارتھم االكازيب واالفتراءات؟ كل سنة
االمر ببغض  على شاكلتھا ونفس الحياة المسيحية المھتمة بالمسلمين اكثر من اھتمامھا بالمسيحين ومن

ى أليس المخالف لھا ونشر التعصب والكراھية لكن سيد القنوات المسلمة التى كل ھمھا التھكم على االخر
قنوات يصلنا تلك القنوات؟ سواء كانت تبث من الداخل او الخارج فنار تلك ال للدولة سلطة على المسيئين فى

المعتقدات  وتسفية الكثيرين لماذا التفعل الدولة المصرية القانون على ناشرى االكازيب والكراھية ويؤلم
عنھم فالھاكر  اسماؤھم وانتماءاتھم وكل شيء للمؤمنين بھا؟ كل العاملين والمتعاونين فى تلك القنوات معروف

االكازيب  الخضاع ھؤالء الشياطين العابثين بأمن المواطنين وناشرى مش مخلى سر لحد ارجو ان تقودوا حملة
للقانون والفتن

أين الدليل5
 mamdouh ramzy: بواسطة

 12:34 - 2010أغسطس  27الجمعة،  :بتاريخ

 :العزيز ھانى أخى
 "ولكن.أنى من اشد المعجبين بك

 مثلك تماما يجب أن تعلم أن القراء لھم عقل
 الثالث االعدادى يجب عليك ان ترد على ھذا الرشيد بدال من أنتعطى القراء درسا للصف

 .لشخصة وتوضح االخطاء التى وقع فيھا بدال من أن تھاجمة
 شخصيا أرجو منك ان تھاجم افكارة بدال من انتھاجمة

داھيه بالش تصاحبه صاحبك ده ھايوديك في6
 ماريو الفرعون الصغير: بواسطة

 12:50 - 2010أغسطس  27الجمعة، : بتاريخ

Page 3 of 8

28/08/2010http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=270784



المى أصدقائى األقباط، أن رشيد ھذا عندما ھاتفنى كان يذيع ك لكن كانت المفاجأة لى عندما أخبرنى أحد
وانت  ساوال ھو لم يزيع الحديث على الھواء ثانيا ھو قال لك ان الحلقه ستزاع غدا الخمي على الھواء بقناته،

ض حسب والمفرو قلت سوف تشاھدھا حتى تعرف الحقيقه بخصوص الفيلم وتم ازاعه الحديث يوم الخميس
 وعدك انك كنت بتشاھد الحلقه

ه مين ان ھو الذى قال لك ممكن ياصديقي العزيز تقول صاحبك د واضحكتنى عندما زكرت ان صاحبك القبطى
  ت الحلقهاالقل المقربين لك يعلمو ان كنت صادق او كازب انت تخشي ان تقول شاھد تعلن اسمه حتى على

م وكل عام الحلقه اشكرك تعقيبي صاحبك ده ھيوديك في داھيه وقل شاھدتو الحلقه وال تقل شاھد صاحبى
وانتم طيبون

حرام7
 samir: بواسطة

 13:01 - 2010أغسطس  27 الجمعة،: بتاريخ

 ملتزم منفتح انا مسلم: اوال 
يث ان الرد عليھا و ھذا زعم باطل ح -عليھا  قناة الحياة لم تنشر فقط اسئلة ال يستطيع الملمين االجابة: ثانيا 

ءة لعقائد و ھذا حسب علمى ضد التعاليم المسيحية االست_ لالسالم  و لكنھا ايضا تسئ_ سھل و ميسزر 
 رشيد شخصيا قال انة يعتقد ان االسالم ديانة شيطانية االخرين ،و االخ

 الطرفين قد من كالعقائد االخرين بھذا السلوب المسف الغير ملتزم بالقواعد العلمية فى الن انا ضد انتقاد: ثالثا 
 معتنقية ماذا يفيدنا االن تسفية رأى الدين االخر و اثارة: رابعا 

حاميھم و و يشھر االخوة االقباط م عندما يقول ابو اسالم احمد ان االنجيل كتاب محرف فتقوم الدنيا: خامسا 
و _ اب اصال رغم عدم موافقتى على نشر ذلك الكت_ االجتماعى  بقدمون بالغات للنائب العالم و انة يكدر المرم

اال  قدموا للعالمالحياة المسيحية المحترمة ان االسالم ديانة شركية و ان المسلمين لم ي لكن عندما تقول قناة
لك فال عندما تذيع كل ذ_ انفسھم  و ھى اقوال مردود عليھا من اقوال المسحيين_ الكراھية و العنف و الدماء 

الھجوم و ھذة االساءات ضد ايات االنجيل يحرك ھذا غضب اخوتنا المسيحيين رغم انة ھذا

ايه االفترا ده انتا شفت الحلقة اصالً؟8
دانيال : بواسطة

 13:05 - 2010أغسطس  27 الجمعة،: بتاريخ

قة اثبتت الحل.. ص \اوي وباين خالص ان صاحبك ده بيكذب عليك ومشفتش الحلقة اصال مقال غريب اوي اوي
ى في صوت الراجل ال الفيلم الى انتو حطوه مزور و غير مسحل في اى شركة انتاج في الغرب وال العالم و ان

وخش اول موقع  Text to speechتكتبو  الفيلم من موقع يستخدم تقنية الكالم للصوت جربو حتي تخشو جوجول
حضرتك تطلع  فمينفعش.... باالجليزي و آلي سوف يرددھولك  في نتيجة البحث ھتالقي خانة تكتب فيھا كالم

 قالك في و بالنسبة للمكالمة ھوا عرضھا في نھاية الحلقة و.... فيلم من علماء  في الفضائيات تقول ان ده
 ..اھالً  االول انه االخ رشيد من قناة الحياة المسيحية قولتله

سالما إذا خاطبك الجاھلون فقل9
لوجى : بواسطة

 13:09 - 2010أغسطس  27الجمعة، : بتاريخ

المنھج  حجتھم بل انعدامھا لذلك اثبت على أستاذى طرقھم الملتوية وأساليبھم المنحرفة تدل على ضعف
هللا لومة الئم الذى التزمت به من البداية والتخشى فى

موقف سئ جدا10
رشاد اسكندر : بواسطة

 13:34 - 2010أغسطس  27الجمعة،  :بتاريخ

من العصبية  صبالتدين تمسك باھداب الدين والتع,ھانى حضرتك تعرف ان فى فرق بين التدين والتعصب استاذ
واضح  يدل على ارتباك كالمك استاذى ھانى لالسف,وھى ممقوتة النھا تعمى صاحبھا فيفقد موضوعيته

ف الى االعتذار وھو شيم الكبار تلجأ لالس واحساس بانك وضعت نفسك بورطة انت موش قدھاوبدل تقديم
.اكتر من معلق قبلى االفتراء والكذب وقلب الحقائق كما وضحه

االلمانيه صوره االشجار11
صعيدي : بواسطة
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 13:39 - 2010أغسطس  27الجمعة، : بتاريخ

نھا معجزه اللوحه التي كانت تباع علي ا كثير من الملموت يسيؤا لالسالم باستخفاف عقول البسطاء مثل
اتضح انه فنان و,في غابات المانيا وكثير اشتروا ھذه الصوره المعجزه االشجار تشابكت وكتبت الاله اال هللا وذلك

 وانا نفسي عندما شاھدت ھذا الفلم عرفت انه مفبرك من مجموعه,وسوقھا علي انھا معجزه بارع رسمھا
عليه  هللا غيوره غلي الدين االسالمي وبشتي الصور يريدوا ان يثبتوا صحه رساله النبي محمد صلي

لم ومؤمن اما مس,في الفلم حتي عالمه التجاريه للقطات من قناه ناشيونال جيوغرافيك تشانل كانت.وسلم
. والاحتاج لفبركه صوره او فيلم التثبيت عقيدتي

موطن محب لمصر12
راى الحلقة جيدا  موطن: بواسطة

 13:56 - 2010أغسطس  27الجمعة، : بتاريخ

يح نفسة فقط واضح انة لم يشاھد الحلقة ھو عاوز يشتم ويتھم وير على فكرة الحلقة كانت لمدة ساعتين
 اربع ساعات كما قلت ياسيد ھانى دى اسھل رد على االفتراء ولسيت الحلقة لمدة

تعليقاتيكم الغريبة ربنا يرحمنا من

عندما تعرف13
عبد الرحمن الليث : بواسطة

 14:25 - 2010أغسطس  27الجمعة، : بتاريخ

مع الناس وتتجنب اساءاتھم ستعرف كيف تتعامل......عنما تعرف الفرق بين القبطي والمسيحي

اين الصدق14
بنت الملك : بواسطة

 14:26 - 2010أغسطس  27الجمعة،  :بتاريخ

ساعات  حلقة لمدة ساعتين وليست اربع-ھانى اين الصدق فى كالمك ھل رايت حلقة رشيد كانت ال استاذ
فاضح البد ان ثبوت تزويركم ال اوال ثانيا ھل تنفى كالمك لن تسطيع النه مسجل اى انسان محترم مكانك بعد

ب الفتنة وصمتكم تزويركم تشتمونا وتقولو ااننابسب يعتزر ام انھا فرصة لسب المسحيين وبعدين عندما نفضح
ھذا تشحيع على التطرف على مشايخ الفتنة والتطرف اليس

العظيم سمات الحفى15
مسلم عقالنى : بواسطة

 14:29 - 2010أغسطس  27الجمعة، : بتاريخ

 االخ ھانى 
له فھل وانت الحياة على فيلمك كان رد علمى كتحقيق علمى باد من سمات الصحفى الكبير االعتذار ورد قناة

ل مؤدب تقدم اعتذار علما انى اتابع حلقات سؤال جرى للرشيد المغربى النه رج الصحفى الكبير ھل لك ان
ثانيا ولعلمك انى مسلم عقالنى ومنطقى

قمة التعصب16
مصرىة : بواسطة

 14:34 - 2010أغسطس  27 الجمعة،: بتاريخ

عايزنا  الم رھيبمسيحيين مصر كيف يحاولون ان يبعدوا المسلم عن دينة و فى قلوبھم غل لالس كل يوم يعلمنا
تايھين و ھم فى شدة التعصب لدينھم اشكركم فوقتونا

اين االسئله العلميه؟17
عبدالرحمن عمر : بواسطة

 14:41 - 2010أغسطس  27الجمعة،  :بتاريخ
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 7 يرد طفل ابن اود ان اقول ان االسئله التى تطرحھا قناة الحياه يستطيع ان 2و 1التعليقات رقم  اصحاب
لماذا كل ھذه ايقاف برنامج الشيخ الزغبى و سنوات، ثانيا اذا كان ھذا ردكم لماذا تحاول الكنيسه بشتى الطرق

يرفضون ان  فى الرد على الذين يقولون ان زوجة الكاھن اسلمت، لماذا التھديدات؟ لماذا فشل البابا والكنيسه
يراھا الناس، الضعف لديكم واضح يا ساده تظھر او ان

معرفة الحقيقة سھلة وصعبة18
صوت حق : بواسطة

 14:49 - 2010أغسطس  27 الجمعة،: بتاريخ

 ان كان امين مع نفسه, الحقيقية سيراھا واضحة من يريد ان يعرف
 فسيزيف ويزور كل شئ ليراه علي ھواه, يوافق ھواة ويبحث عن ما, اما من يخدع نفسه
اوله الحق دائما مؤلم في

اللعبة اخيرا فھمت19
فارس : بواسطة

 14:58 - 2010أغسطس  27الجمعة، : بتاريخ

 ويطلب منھم الرد عليه  كل موضوع يضايق النصارى ينشر رابطه في مواقعھم ومنتدياتھم
 

 يقرأوا الموضوع وبالتالي نجد ردود كثيرة فقط لتھاجم وربما لم
 

 شاكلتھم خونه مثلھم اقباط المھجر خونه ولھم اعوان وانصار داخل مصر وھم على
 

 بھا لكن وهللا لن تحرق ھذه النار اال من يلعب
 

 واقصد نار الفتنة
 

 مصر احذروا غضبة المسلمون يا نصارى

الجدل لماذا كل ھذا20
انور وجدي : بواسطة

 15:06 - 2010أغسطس  27الجمعة، : بتاريخ

يقرب الناس  موفق في ھذا المقال الن عالم النت اصبح اوال انا باحترم االستاذ ھاني كثيرا واقول له انه كان غير
اعاله موقع قناه الحياه ويشوف الحلقه ويقارن بين المقال وما كتبته كثيرا واي واحد ممكن يدخل علي

26التعليق لالخ فارس صاحب21
 Archangel: بواسطة

 15:36 - 2010أغسطس  27الجمعة، : بتاريخ

 اخى فارس
 ارد بية عليك اسلوبك كتير محترم والحقيقة انى مو القى اسلوب

 بس بحب اوصلك فكرة
 مد فى التوراةعبارة عن رد للفيلم يالى انتو زعمتو فية ان اسم مح الحلقة يالى انا متاكد انك ما شفتھا كانت

باننا  كموليسسس افتراء منا يعنى ھو رد فعل على الفيلم الذى تم نشرة وليس افتراء منا علي دةةةةة رد
 زورنالكو الفيلم ونشرناه علشان نرد علية

 ينالبادئي وانت تتكلم وترمى تھم لحالك ولما نرد تقول انظرو انتم شئ غريب واللة بتريدونا ما نرد
!!!!!وعجبى

قناه تافھه22
 ahmed: بواسطة

 15:37 - 2010أغسطس  27 الجمعة،: بتاريخ
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 يهلفتره من الوقت و ھى تشبه قنوات المسلمين المتطرفين فى عدم الموضوع تابعت قناة الحياه
جاھل ما يوجه تت االنتقادات التى توجه لالسال م ھى بالضبط مايوجھه العلمانيون للمسيحيه فھىى فرغم ان

 للمسيحيه 
 المقدس رغم ثبوتھا بالحفريات الحديثه فھم ال يردون مثال عن تعارض نظريه التطور مع الكتاب

رعونى قبل الميالد طبقا للكتاب المقدس رغم ان التقويم الف 3550 و ال يفسرون كيف ان هللا خلق الكون سنة
النجوم  بعض الميالد و اثبتت الحفريات ظھور االنسان منذ مليون سنه قبل الميالد و ان عمر قبل 4500بدأ سنة 

يقاس بمليارات السنوات

23:::::::::::::::
ديفيد : بواسطة

 15:52 - 2010أغسطس  27 الجمعة،: بتاريخ

 الخ .... قريت العنوان قولت انك جايب ادلة ان رد االخ رشيد غلط وملفق  يا عم انا لما
 

 ده الي ربنا قدرك تكتبه  ھو
 

.......فعال 

الكره يقطر من قلمك وقلبك24
قبطية : بواسطة

 16:39 - 2010أغسطس  27 الجمعة،: بتاريخ

لمين المس تعنى الموافقة على كل اخطاء االعداء ھل نحرف كتابنا وعقيدتنا الرضاء االخوة ھل محبة االعداء
لتھم على بدون تحامل والقاء ل الذين ليسوا حتى اعداء ياريت يكون الكالم منطقى ونفسى اشوف مقالة لك

على الفيلم المزور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وصحيح فين الرد العلمى.االقباط خاصة اقباط المھجر 

.اجورا  اسألھم ياأستاذ عن فيلم25
صوت الحق : بواسطة

 16:45 - 2010أغسطس  27الجمعة، : بتاريخ

يھم والنبي خل. العرض في مصر و نجح  اسألھم عن الفيلم االسباني اجورا واسألھم من سعي لمنعه من
ن وتدور كل واھو ده بأه مسجل وكل من قاموا عليه مسيحيي.  يذيعوه في قناتھم ويفندوه ھو كمان لو استطاعوا

ھاء . عوه يدخلوا علي جوجول او اليوتيوب ويالقوه بس مش ھايعرفوا يمسحوه او يمن وممكن. احداثه في مصر 
.ھاء ھاء ھاء ھاااااااااااااااااااااااااااااااء  ھاء

 التالى 2 1السابق 
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اضف تعليق

األسم

 

البريد االلكترونى

 

عنوان التعليق

 

التعليق

 

سابع، وأنك اليوم ال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على
 تتحمل المسئولية األدبية والقانونية عن نشر ھذا التعليق

 السابع حقوق النشر محفوظة لليوم 2010© 
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