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 هي  جمرد وهم التبست حقيقته على النصارى حىت      .. أم!!  ؟.. قيامة املسيح حقيقة تارخيية   هل  
  أنهم أسبغوا عليه مسوح احلقيقة وعاشوا نبضاته الساكنة يف شهود صويف غامر ؟؟ 

إن شاء  , ا سبق إيراده فيما سيأيت      قيقة م  وستزداد يقينا حب   .. هو سؤال أجبنا على نصفه األول     
فس الورقات بدالئل متضافرة متكاتفة تدلّ على أنّ القيامة املزعومة هـي جمـرد خرافـة    يف ن , اهللا

  !!جاحمة

  :  وقد قيل للبيب.. !ونفس متشوفة للحقيقة ..  وعقل منفتح.. فاقرأ بقلب واع

  إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنبا*** ترسلها  ال تقطعن ذنب األفعى و

لتسقط ..  ولكن خبطى وئيدة ثابتة    .. طويلةرحلة  .. إىل الرأس من الذنب   " رحلتنا  " فتتبع معنا   
 ولـتلفظ حيويتـها   - كما يقـول القـوم أنفـسهم    -بذلك النصرانية لسقوط  أعظم عقائدها     

وليظل احلق ساربا حتت غثاء الزبد ليغمر األنفس الصادية       .. ولترتف روحها املشاكسة  " اإلكلنيكية"
  !بفيض احلياة  , الذابلة 

 مهّنا وسعينا   بل..أو النصارى  حتقري النصرانية هي  ,  قبل أن ينحرف بك الفهم      , نا  ليست غايت 
بقول بابا األقباط   " عمال   " ..  واألخذ بأيديهم إىل مرسى األمان     .. يصبان يف ر هداية املخدوعني    

حتمال لكن القوة تكمن يف ا    , ما أسهل انتقاد الناس للضعفاء والتقليل من شأم         :" شنودة الثالث   
."هؤالء الضعفاء وتشجيعهم على التخلّص من ضعفهم        

٧٨
 ولعلّ ما سبق وما يأيت من حـديث         .. 

تشجيعهم علـى الـتخلّص مـن       " و .. " الضعفاء   )النصارى(قوتنا الظاهرة يف احتمال     " يظهران  
  ".ضعفهم 
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 البشري
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  دار الفكر، شوقي أبو خليل/ د،  اإلسقاط الالشعوري .٥

  مكتبة التراث اإلسالمي،  أمحد عبد الوهاب، اإلسالم واألديان األخرى .٦

  دار الكتب العلمية،  رمحة اهللا اهلندي، ر احلقإظها .٧

تعريـب آسـيا    [جيمس بنتلـي    ،    "قيامة املسيح يف سيناء     " اكتشاف الكتاب املقدس     .٨
  دار سيناء، ]الطرحيي

  دار احلداثة،  أمحد زكي، انزعوا قناع بولس عن وجه املسيح .٩

  أندريه إميار وجانني أوبابه      ، تاريخ احلضارات العام .١٠

 إدارة  ،   عبد الشكور العروسـي    ،  يح بإثبات األناجيل األربعة االعتقاد الصحيح     التصر .١١
 شؤون الدعوة

 دار ـضة   ،   عباس حممود العقـاد    ،  حياة املسيح يف التاريخ و كشوف العصر احلديث        .١٢
 مصر

   دار ثابت،  حممد جالل كشك، األناجيل...األقليات...خواطر مسلم حول اجلهاد .١٣
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 ٣٦٠

  دار الزهراء،  حممد عبد اهللا الشرقاوي/ د، دراسات يف األديان .١٤

 ، ]حممد عبد اهللا الشرقاوي   /د: حتقيق ودراسة [الرد اجلميل إلهلية عيسى بصريح اإلجنيل        .١٥
 دار أمية للنشر والتوزيع

 ٤ ط،  مكتبة ابن تيمية،  حممد طاهر التنري، العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية .١٦

 العهد اجلديد ترمجة دار املشرق .١٧

  مكتبة املعارف بالرياض، ى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءفتاو .١٨

  دار السالم للنشر والتوزيع،  ابن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري .١٩

  دار الكتب العلمية،  ابن حزم األندلسي، الفصل يف امللل واألهواء والنحل .٢٠

  حممد عزت الطهطاوي، يف الدعوة إىل اإلسالم .٢١

  وال ديورانت، ة احلضارةقص .٢٢

  دار املعارف، ]معرب [،  موريس بوكاي، الكتاب املقدس والقرآن والعلم احلديث .٢٣

 ) كتاب احلياة (الكتاب املقدس .٢٤

 زينب عبد العزيز/ د...حماصرة و إبادة .٢٥

  دار الفكر العريب،  حممد أبو زهرة، حماضرات يف النصرانية .٢٦

تعريب حممـد  [القاديانية فئة كافرة : باكستان تقرراحملكمة الشرعية الفيدرالية جبمهورية    .٢٧
 ]بشري

  دار الشامية،  دار القلم، حممد علي البار/ د، املدخل لدارسة التوراة و العهد القدمي .٢٨

تعريـب علـي    [أمحـد ديـدات     ) أو صلب أم وهم الـصلب؟     (مسألة صلب املسيح     .٢٩
  دار الفضيلة، ]اجلوهري

  مكتبة وهبة، محد عبد الوهاب أ، املسيح يف مصادر العقائد املسيحية .٣٠

  دار املعارف، ]عبد احلليم حممود/تعريب د[ شارل جينيرب ، املسيحية نشأا و تطورها .٣١

  دار الفكر،  حممد فاروق الزين، املسيحية و اإلسالم و االستشراق .٣٢
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 ٣٦١

  إبراهيم اجلبهان، معاول اهلدم والتدمري يف النصرانية والتبشري .٣٣

 مركز فيـصل للبحـوث      ،  عبد الراضي عبد احملسن   / د ،  رباملعتقدات الدينية لدى الغ    .٣٤
 والدراسات اٍإلسالمية

 رمسيس عوض/ د، اهلرطقة يف الغرب .٣٥

  دار املنار، ]تعريب إبراهيم خليل أمحد[هل الكتاب املقدس كالم اهللا؟  .٣٦

  مطبعة نضر لفنون الطباعة،  سليم اجلايب، هل مات املسيح على الصليب؟ .٣٧

 

 كتب وأحباث من االنترنت

   عالء أبو بكر، البهريز يف الكالم اللي بيغيظ .١

  صاحل السندي، التوضيح إلفك األمحدية يف زعمهم وفاة املسيح .٢

 ]تعريب عالء أبو بكر[ روبرت كيل تسلر، حقيقة الكتاب املقدس .٣

 ]تعريب عالء أبو بكر[ روبرت كيل تسلر ، اخلديعة الكربى .٤

 س عبد النورالقس مني/ د، شبهات ومهية حول الكتاب املقدس .٥

 Don’t Check Your Brains at (شغل خمّك يف عصر اخلرافات واألكاذيب .٦

the Door (  ،     جوش مكدويل  وبوب هوستيتلر  

   عوض مسعان، فلسفة الغفران يف املسيحية .٧

 جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينـة      ،  ٢٣ العدد   ،   عبد القادر شيبة احلمد    ،  القاديانية .٨
 املنورة

 ابن حزم ، احمللى .٩

  فؤاد العطار، !!من أقوال ادد املعبود  .١٠

 EEWW ، مناظرة حول إهلامية الكتاب املقدس .١١

  جوش مكدويل، وأعظم...جنار .١٢
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 ٣٦٢

  فؤاد العطار ، ...نظرية اإلغماء .١٣

 منقد السقار/ د، هل افتدانا املسيح على الصليب؟ .١٤

 منقد السقار/ د، هل العهد اجلديد كلمة اهللا؟ .١٥

 منقد السقار/ د، مة اهللا؟هل العهد القدمي كل .١٦

  

 تراجم أجنبية للكتاب املقدس

  : اإلجنليزية
  

١. The American Standard Version 

٢. The Darby Translation 

٣. The English Standard Version 

٤. The King James Version 

٥. The Living Translation 

٦. The Message 

٧. The New American Standard Version 

٨. The New English Bible 

٩. The New International Version 

١٠. The Revised Standard Version 

١١. The Young Literal Translation 
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 ٣٦٣

  : فرنسية
La Bible de Semeur 

Louis Segond 

 : إسبانية

Biblia en Lenguage  Senscillo     

  
  تراجم معلّق عليها

١. Peake's Commentary on the Bible  Matthew Black,H.H.Rowley 

٢. The  Five Gospels,Jesus Seminar   Harper Collins ١٩٩٧ 

٣. The  King  James Study Bible,Liberty University    ١٩٩٨  

٤. The Acts of  Jesus   Jesus Seminar, Harper Collins  ١٩٩٨ 
٥. The Gospel According to Matthew, F .W. Beare 

٦. The Harper Collins Study Bible,HarperCollins     ١٩٩٣ 
٧. The International Bible Commentary,F.F.Bruce,Zondervan ١٩٧٩ 

٨. The Interpreter's Bible,  Abingdon Press  Nashville 

٩. The New American Bible,    World  Publishing .Inc  ١٩٩٧ 

١٠. The New International Version Study Bible,  Zandervan 

Publishing House 

١١. The New Jerusalem Bible,    Doubleday   ١٩٩٠ 
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 ٣٦٤

 :كتب متفرقة

١. An Introduction To The New Testament, Raymond Brown,     

Doubleday   ١٩٩٦ 

٢. An Introduction To The New Testament Christology,        

Raymond Brown 

٣. Dialogue Between Islam and Christianity ,IIASA    ١٩٩٩ 

٤. Evidence That Demands Verdict, Josh Mc Dowell, Here's Life 

Publisher's, Inc  ١٩٧٩ 

٥. Introducing the New Testament, John Drane,first Fortress 

Press Edition ٢٠٠١ 

٦. Is The Bible True,Jeffery L. Sheller, HarperSanFrancisco  

Zondervan 

٧. Journal of Biblical Literature  spring ٢٠٠٣ volume ١٢٢ , No. ١ 

٨. Reality Magazine  No ٤٤ 

٩. The Birth of The Messiah,Raymond Brown,  The Anchor Bible 

Reference Library  ١٩٩٣ 

١٠. The Day Christ  Died, Jim Bishop,   New York: Harper , ١٩٥٧ 

١١. The Death Of The Messiah (٢ volumes),Raymond  Brown,    

Doubleday    ١٩٩٣   

١٢. The Eerdman's Bible Dictionary ,Wm .B.Eerdmans Publishing 

Co.  ٢٠٠٠ 

١٣. The Encyclopedia Americana,Grolier  
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 ٣٦٥

١٤. The Hijacking of Christianity, A.D.Ajijola,Straight Path 

Publishers Kaduna   ٢٠٠١ 

١٥. The Interpreter's Dictionary of the Bible, George Arthur 

Butterick , Abingdon  Press 

١٦. The Jesus Myth,G.A.Wells,   Carus Publishing Company  ١٩٩٩ 

١٧. The Lost  Gospel,  Marcus borg ,  Ulysses Press , ١٩٩٩ , ١٩٩٦ 

١٨. The Lost Gospel, Burton L.Mack ,  Ray Riegert , Mark 

Powelson  HarperCollins  ١٩٩٣ 

١٩. The Myth of The Cross,  A.D.Ajijola,Adam Publishers & 

Distributors  ١٩٩٤ 

٢٠. The New Testament A Contemporary Introduction, Stevan  L . 

Davies,  Harper & Row , Publishers , San Francisco 

٢١. The New Testament Today , Mark Allan  Powell,   

Westminster John Knox Press  ١٩٩٩ 

٢٢. The Oxford Guide to The Bible, Bruce M.Metzger, Michael 

D.Googan  Oxford University Press , Inc.   ٢٠٠١ 

٢٣. The World Book Encyclopedia  World Book ,Ink 

٢٤. Though Questions Skeptics Ask,Stewart, Mc  Dowell,   Here's 

Life Publisher' s ١٩٨٠ 

٢٥. What Jesus Really Say?, Mishaall ibn Abdullah  IANA  ١٩٩٦ 

٢٦. Who Is Jesus,John Dominic Crossan,Richard G. Watts     

Westminster John Knox Press  , ١٩٩٦ 

٢٧. Who Wrote The Gospels?,Randel Helms,Millenium Press اءه ١٩٩٧
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 ٣٦٦

٢٨. Who Wrote the New Testament?,Burton mack,     

HarperCollins , ١٩٩٦ 

٢٩. Who Wrote The New Testament?, Burton Mack,     

Harpercollins , ١٩٩٦ 

  كتب و مقاالت من االنترنت

١. Apocryphal Apparitions,  Robert  M.Price 

٢. Catholic Encyclopedia 

٣. Christian Scholars Refuting the Status of the New Testament   

Johnny Bravo 

٤. Did They or Didn’t They     Farrell Till  

٥. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

٦. http://www.answering-christianity.com/scholars_refute.htm 

٧. http://www.bible.org/netbible/ 

٨. http://www.encyclopedia٤u.com/ 

٩. http://www.infidels.org/library/modern/larry_taylor/canon.ht

ml 

١٠. http://www.infidels.org/library/modern/robert_price/apocryp

ha.shtml 

١١.  http://www.newadvent.org/cathen/ 

١٢. http://www.secweb.org/asset.asp?AssetID=١٢٥ 

١٣. Jewish Law, the Burial of  Jesus and the Third Day, Richard 

Carrier 
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 ٣٦٧

١٤. The Canon of the Bible,  Larry Taylor 

١٥. The Crucifixion of  Jesus: a Fact not Fiction, John Gilchrist 

١٦. The New English Translation 

١٧. The Resurrection of  Jesus Christ , Ponia Pech 

١٨. What Indeed Was the Sign of  Jonah,  John Gilchrist  

١٩. Wikipedia  Encyclopedia 

٢٠. www.answering-islam.org.UK/Gilchrist/Jonah.html 

٢١. www.answering-islam.org/Gilchrist/crucifixion.html 

٢٢. www.infidels.org/library/magasines/tsr/١٩٩٢/٣/٣did٩٢.html      
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 ٣٦٩

  الفهرس   
  ١١.....................................................................مقدمة
  ١٥...................................................................توطئـة

                                                                           ٢٥.............................كما هي يف املعتقد النصراين" املسيح"قصة حياة 
 *!............................... .....٣٩                                                      
                 ٤١....."قيامة املسيح من املوت واألدلة على صدقها "مقدمة الرد على كتاب _ 
                                                                ٤٩.........................املسيحيون و قيامة املسيح: الرد على الباب األول_ 
                                                                  ١٢٧............................اليهود و قيامة املسيح: الرد على الباب الثاين_ 
                                                                ١٣١................دثون و قيامة املسيحالفالسفة احمل: الرد على الباب الثالث_ 
                                                                ١٤٣........................املسلمون و قيامة املسيح: الرد على الباب الرابع_ 
                                                              ١٨١..................أدلة متنوعة على قيامة املسيح: ى الباب اخلامسالرد عل_ 
                                                     ٢١٣............................نتائج قيامة املسيح: الرد على الباب السادس_ 
*: .....................................٢١٩                                                       

                                                      ٢٢٣.................................................... حتريف القصــة_ 
                                                                   ٢٥١......................................................التناقض يف القصة_ 
                                                                     ٢٦٥.......................................................   "Q" املصدر_ 
                                                   ٢٨٣........................................األخطاء التارخيية يف قصة القيامة_ 
                                                 ٣٠١........................................موقف صحابة املسيح من القيامة_ 
                                                        ٣١٣.............................................. نبوءات القيامة يف امليزان_ 
                                          ٣٢٥..................................أثر العقائد الوثنية يف نشأة قصة القيامة_ 
                                           ٣٤١.................................. من قصة القيامة" ندوة عيسى"موقف _ 
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 ٣٧٠

                                      ٣٥٧....................................................خــــاتـــمة
                                                                    ٣٥٩.........................................................املراجع واملصادر

                                                                             ٣٦٩..................................................................الفهرس
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