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  توطئة
  

�اقامت ضجة   ��ي الع��نة كبرى ف��!مي س��ي وا"س�� ١٩٠٨لم العرب� �دكتور لم'��رجم ال�ا ت
�ار،إِ سعادة، ب��ة المن��ئ مجل��ا، منش��يد رض��د رش��يد محم��ن الس��ا  (( يعاز م��ل برناب��ن  ))إنجي�ع

  .ـ'نافي طل ا"يطالي المحفوظ في مكتبة ب!عن ا8ص ١٩٠٧ترجمة إنكليزية ظھرت سنة 
  

�نة   ��ي س��د  ١٩٥٧ثم تجّددت الضجة في العالم العرب��ة محم��ع مطبع��ّددت الطب��ا ج�لم
  علي صبيح وأو@ده بميدان ا8زھر بمصر.

  
�مي  ��ذي يس��ا ال��ل برناب��رى أن إ"نجي��جة الكب��بب الض��ه  وس��حيح  ((نفس��ل الص�ا"نجي

�ا ورد  ظاھر روايتهيوافق في  ))ليسوع المسمى المسيح ��يته م�لسيرة السيد المسيح وشخص
  عنھما في القرآن الكريم والحديث الشريف. 

  
�دھا تحدياً لشعور المسيحيين، وانقلبت الضجة اليوم   ��ي يعق�بالحلقات التلفزيونية الت

  وازع من علمه و@ من الرأي العام.  شيخ جليل في ا"ذاعة السورية، من غير
  

�ى حقيقتهوفات الجميع أن إنجيل برنابا إنما ھو في   ��ريم  شھادة زور عل��رآن الك�الق
  وا"س!م الحنيف.
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  ). ١٧:  ٩٧ ( ))إن اسمه المبارك : محمد  ((ـ ؟ من ھو المسيح بحث أول :

  
  و عيسى، ابن مريم.أن السيد المسيح ھيعلّمنا القرآن الكريم   

  
�ريم إِ  ((في البشارة به :   ��ا م��ة : ي��يح، إِ ذ قالت الم!ئك��مه المس��ه اس��ة من��رك بكلم�ن S يبش

  ).  ٤٥( آل عمران  ))عيسى، ابن مريم : وجيھاً في الدنيا واTخرة، ومن المقربين 
  

ا إلى مريم، إنما المسيح، عيسى، ابن مريم : رسول S، وكلمته ألقاھ ((في التعريف به :   
�ل  (()؛  ١٧٠( النساء  ))وروح منه ��ه الرس��ن قبل��ت م��د خل��ول ق��ريم إ@ رس�(  ))ما المسيح، ابن م

  ). ٧٨المائدة 
  

�ماء :   ��ى الس��اً إل��ه حّي��ي رفع��اً  ((ف��اً عظيم��ريم بھتان��ى م��ولھم عل��ود ) وق��رھم ( اليھ� !وبكف
... وما قتلوه  !لبوه ولكن شّبه لھموما قتلوه وما ص !ا قتلنا المسيح، عيسى، ابن مريمـ' : إنوقولھم 

  ). ١٥٧( النساء  ))يقيناً، بل رفعه S إليه. وكان S عزيزاً حكيماً 
  

�يح : إِ القائلين في تكفير   ��و المس��يح،  ((ن S ھ��و المس��الوا : إن S ھ��ذين ق��ر ال��د كف��ن لق�اب
�ي ا8رض ن أراد أن ُيھلك المسيح إِ قْل : فمن يملك من S شيئاً،  مريم! ـ��ن ف�ابن مريم، وأمه وَم
لقد كفر الذين قالوا : إن S ھو المسيح، ابن مريم! ـ وقال  ((). ويكّررھا :  ١٩( المائدة  ))جميعاً 

  ).٧٥( ))المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوا S ربي وربكم 
  

�ب :   ��ل تربي��ر ك��ي تكفي��ن دون S، والم(( ف��اً م��انھم أرباب��ارھم ورھب��ذوا أحب��ناتخ��يح اب� س
  ). ٣٢ة ( براءَ  ))له إ@ ھو إِ لھاً واحداً، @ إِ مريم! وما أُِمروا إ@ ليعبدوا 

  
�الوا : إن  ((اسم علم 0بن مريم : في لغة القرآن  ))المسيح  ((حتى صار   ��ذين ق��ر ال�لقد كف

ت اليھود وقال (()؛  ٧٥( المائدة  ))يا بني إسرائيل ... وقال المسيح : S ھو المسيح، ابن مريم! 
 S ن���يح اب��راءَ  )): عزيز ابن S! وقالت النصارى : المس��يح أن  (()؛  ٣١ة ( ب��تنكف المس��ن يس�ل

  ). ١٧١( النساء  ))يكون عبداً b، و@ الم!ئكة المقربون! 
  
  

  ـ  ٥ـ 



�م   ��ي عل��ير، و@ ف��ي التفس��يرة، و@ ف��ي الس��ديث، و@ ف��ي  الح��رآن، و@ ف��ي الق��د ف�و@ نج
�ال  عند الصوفيين، و@ في الك!م، و@��ى، إا"س!م كله حتى اليوم َمن ق��ر عيس��و غي��يح ھ�ن المس
  ابن مريم.

  
  ���ـوأتب��ريم، يس��ن م��ى، اب��ـاع عيس��ـمونه أنفس��نة، قب��ي س��ذ ألف��ـھم، من��ـل الق� ((ده ـرآن وبع

�ريم  ))المسيحيين ��ن م��ى، اب��اع عيس��مون أتب��رآن ويس��ار الق�من اسم المسيح. والمسلمون يقتفون آث
�م،  ))المسيحيين  ((يوم حتى ال��!م . والناس كلھ��ين ا"س��ارنون ب��ا يق��ارق ا8رض ومغاربھ��ي مش�ف

�ط والمسيحية، إس!م القرآن والمسلمين، ومسيحية ا"ن��د ق��ال أح��يد إجيل والمسيحيين. وما ق�ن الس
  المسيح ھو غير عيسى، ابن مريم؛ حتى ظھر إنجيل برنابا بفريته التي يطّبلون لھا ويزّمرون.

  
*  

  
�ى،  أن المسيح ھو محم44دإنجيل برنابا يعلم، ويجعل محور تعليمه،   ��د S، @ عيس��ن عب�ب

  ابن مريم! وھو يصّرح بذلك على ث!ث مراحل.
  

  أو0ً : لرسله الحواريين
  

�اجر؛ @   ��ه ھ�بدأ بت!ميح. يذكر على الدوام أن ابن الموعد "براھيم ھو إسماعيل، ابن أمت
�وع : رة. اـإسحاق، ابن زوجته الشرعية س��وة يس��ع دع��ل :  ((وذلك منذ مطل��!ك جبري��اب الم�فأج

ذبيحة S، ليتم كلمة ابنه الوحيد إسماعيل انھض يا يسوع واذكر إبراھيم الذي كان يريد أن يقّدم 
 S(( )١٥:  ١٣.(  
  

لقد جاءت ا8نبياء كلھم  ((وحين اصطفى يسوع صحابته، الرسل الحواريين، أعلن لھم :   
  ).٦:  ٣٦( ))له الطريق  ّيءبعدي، 8ن S يريد ذلك حتى أھ، الذي سيأتي @ رسول Sإِ 

  
�ق آدم :   ��ذ خل��يح S من��ور S، أي مس��ى  ((فمحمد ھو رسول S، ون��ب آدم عل��ا انتص�فلم

  كتابة تتألق كالشمس، نصھا : ( @ إله إ@ S! محمدالھواء قدميه رأى في 
  
  

  ـ  ٦ـ 



�ا  رسول S! ) ـ أشكرك��ي م��ك أن تنبئن��رع إلي��ن أض��ي. ولك�أيھا الرب إلھي 8نك تفّضلت فخلقتن
�دي آدم. ��ا عب��ك ي��اً ب��ول S ) ـ مرحب��د رس��كإومعنى ھذه الكلمات : ( محم��ول ل��ي أق��ك أول ن�: إن

�يكون ��دة. وس��نين عدي��د اTن بس�إنسان خلقت. وھذا الذي رأيته ھو ابنك الذي سيأتي إلى العالم بع
�ه رسولي الذي 8جله خل��ت نفس��ذي كان�قُت كل ا8شياء والذي متى جاء سيكون نوراً للعالم، ھو ال

�د موضوعة في بھاء سماوي ستين ألف سنة قبل أن أخلق شيئاً. حينئذ كتب S على ظفر ��ام ي�إبھ
�ه ��ى : ( @ إل��ول S @! ( S )إِ آدم اليمن��د رس��رى : ( محم��د اليس��ام الي��ر إبھ��ى ظف��ل  !وعل�فقب

  ). ٢٨ـ  ١٤:  ٣٩( ))حنو أبوي ھذه الكلمات ا"نسان ا8ول ب
  

�ول S إِ @  ((وعند خروج آدم من الجنة رأى فوق باباھا :   ��د رس��ه إ@ S. محم�: ٤١( ))ل
  ة. ). وھكذا يأخذ محمد شخصية المسيح في التورا٣٩
  

�و : ولم'   ��ن ھ��ق  ((ا بدأ يسوع دعوته أرسل ا8حبار يسألونه َم��ال : الح��وع وق��اعترف يس�ف
))ني لست المسيح ـ ماسيا إِ قول أ

�رخ  (()؛ بل ٥:  ٤٢( ١�أنا صوت صارخ في اليھودية كلھا، يص
���ول ا: أعدوا طري��عيا ق رس��ي أش��وب ف��و مكت��ا ھ��رب كم��و  ٥:  ٤٢( ))ل��ل ي�).  ٢٧ـ  ١٩:  ١قاب

�رف ��و يح��ا. فھ��ل برناب��ي إنجي��ه ف��ود ل��ذي @ وج��دان ال��ى المعم��!م يحي��وع ك��ان يس�يضع على لس
�ث!ً (ا8قوال وا8حد��ي م� ٤٢اث والشخصيات. وھذا أسلوبه في فصوله كلھا، كما في حادث التجلّ

  ).٧١ـ  ١٩: 
  

�ل لتصاريح. بعد تلك ا"ِ ثم جاءت ا  ��وع شارات الواضحة، تجمع الرس��ى يس��ون إل�الحواري
�ا  ((واسطة أندراوس : بوسألوه ��ريح لن�لقد حدثتنا بأشياء كثيرة عن المسيح ـ ماسيا ـ فتكّرم بالتص
  ! ))يء بكل ش

  
�ارك  ((وفي جواب طويل قال يسوع :   ��لك أب�ھكذا وعد S إبراھيم قائ!ً : انظر، إني بنس

�اب ��لك! ـ أج��يفعل نس��ذا س��اً، ھك��نام تحطيم��راھيم، ا8ص��ا إب��ت، ي��ا حطم��ل ا8رض. وكم��ل قبائ�ك
  نإِ قل لنا بمن يكون ھذا العھد؟ ف يعقوب : يا معلم

  
 ـــــــــــــــــــ

�ظ أن الت١(��ّرب ) ن!ح��ة تع��ة العربي��اً  Messieرجم��يا  ((حرفي��ھور  ))ماس��ي المش��اللفظ العرب��يح  ((، @ ب�:  ))المس

  وھكذا يضيع على القارئ العربي العادي جوھر افتراء إنجيل برنابا. 

  
  

  ـ ٧ـ 



�ماعيل ��ون : بإس��ماعيليون يقول��حاق؛ وا"س��ون : بإس��ود يقول��ا  ))اليھ��اول برناب��م يح��ن أَ . ث�ن يطع
�اً بالنبوة وال��ه مع�حجة القاطعة التي بھا كشف يسوع عن سر شخصيته السامية بأنه ابن داود ورب

) فقال : بما أن المسيح ھو رب داود ف! يمكن أن  ٣٧ـ  ٣٥:  ١٢مرقس  ٤٥ـ  ٤١:  ٢٢( متى 
�ه، ��ون ابن��ه : ب44ل م44ن غي44ره! يك��تم بقول��ق :  ((ويخ��م الح��ول لك��ي أق��دقوني 8ن��ون إِ ص��د يك�ن العھ

�ماعيل، @ ب��حاق! إِ بإس��ور ٣١ـ  ١٩:  ٤٣( ))س��وراة والزب��ريح الت��وح لص��ف مفض��ذا تحري�). وھ
  والنبيين وا"نجيل معاً.

  
�اب   ��ل الكت��ى أھ��ا إل��ه، فرّدھ��اب S ت!حق��ف لكت��ة التحري��ا بتھم�وشعر واضع إنجيل برناب
� ((كلھم : ��ي كت��ب ف��ذا ُكت��م، ھك��اب مـحينئٍذ قال الت!ميذ : يا معل��ى أن العھ��حاق ـوس��ون بإس� (د يك
�و��ل رو  ٢١:  ١٧ نيتك��!  ٧:  ٩قاب��و  ٢٨و ٢٢:  ٤غ��ذا ھ��ل ھ��اً : أج��وع متأوھ��اب يس�). أج

 !S افون���ذين @ يخ��ا ال�). ٤ـ  ١:  ٤٤( ))المكتوب! ولكن موسى لم يكتبه، و@ يشوع، بل أحبارن
�ي التح��ن ف��ذبيح. ويمع��راھيم ال��ن إب��ة اب��ي قص��ف ف��وراة : تري��ول الت��ك  ((ق��دك حبيب��ك وحي��ذ ابن�خ

�وين  ( ))ذي أوريك ـه ضحية على الجبل الـقربتاك ـواذھب إلى أرض مورّيا وھن حاقـإس� ٢٢تك
 :١  ���ول :  ٣ـ��ا المنح��ل برناب��ول إنجي��رك  ((). ويق��ك، بك��ذ ابن��ائ!ً : خ��راھيم ق��ٍذ إب��م S حينئ�فكل

�ا وُ إسماعيل، واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة ـ فكي��و لّم��ر، وھ��ف يكون إسحاق البك��ماعيل لِ��ان إس�د ك
���نين اب��بع س��ن إ). ١١ـ  ١٠:  ٤٤( ))ن س��ر م��ماعيل أكب��ان إس��ه. ك��الط في��نص وُيغ��تجلب ال��ه يس�ن

�ّدق ان ابن ا8مَ إسحاق ولكنه ك��ده. ويص��ه و@ مواعي��رعية، @ أموال��رة الش�ة ف! يرث مع ابن الح
�اب  ((القرآن ذلك بقوله : � ))ووھبنا له ( إبراھيم ) إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكت

  ). فإنجيل برنابا يزّور على التوراة وا"نجيل والقرآن.  ٢٧( العنكبوت 
  

�نة   ��رة س��د خب��ون، بع��ل الحواري��رف الرس��ه اعت��ذي في��م ال��ي الحاس��ف ا"نجيل��ي الموق�وف
�و ��ي  ((ونيف، بلسان بطرس زعيمھم أن يسوع، ابن مريم ھ��ن S الح��يح، اب��ى  ))المس�:  ١٦( مت

  أجاب  ((؛ يروي إنجيل برنابا المنحول : ) ٢٠:  ٩لوقا  ٢٩:  ٨مرقس  ١٦
  
  

  ـ ٨ـ 



�يّ ��تم ف��ولكم أن��ا ق��وع : وم��وع ؟  يس��ذ يس��ب حينئ��ن S ). فغض��يح اب��ك المس��رس : ( إن��اب بط�أج
�ب : ��ره بغض��يطان وانتھ��ت الش��ك أن��ي 8ن��رف عن��ب وانص��ّدد اذھ��م ھ��ّي. ث��يء إل��اول أن تس�وتح

�ي ((ثني عشر قائ!ً : ا"��ذا، 8ن��دقتم ھ��م إذا ص��ن  ويل لك��ل َم��ى ك��ن S عل��رة م��ة كبي��رت بلعن�ظف
�اً.  ٧ـ  ١:  ٧٠( ))يصّدق ھذا ��يحيته أيض��ل مس��ه، @ ب��تنكر إلھيت�). وھكذا ُينكر يسوع برنابا ويس

�اً �، فھل من تزوير مفضوح أكثر من ھذا على ا"نجيل والقرآن معاً، وعلى ا"س!م والمسيحية مع
  وعلى ا"س!م والمسيحية معاً؟

  
�ن ع  ��م يك��له وإذا ل��ّرح لرس��وع يص��رى؟ يس��ا ُت��و ي��ن ھ��يح، فم��و المس��ريم ھ��ن م��ى، اب�يس

�!ص الطريق لرسول S ال ءد أتيت 8ھيأما من خصوصي فإني ق ((الحواريين : ��يأتي بخ�ذي س
�ورن احذـم. ولكـالعال��يأتي أنبي��ه س��ـا أن تغشوا 8ن��ه ) ـاء ك��ي ( يؤولون��ذون ك!م��رون يأخ�ذبة كثي

�ي ��ون إنجيل��يح ١١ ـ ٨:  ٧٢( ))وينجّس��يد المس��ية الس��زّور شخص��ول ي��ا المنح��ل برناب�). فإنجي
�ل ��ي ا"نجي��ا ف��دان كم��ى المعم��ه دور يحي��الم، ويعطي��!ص الع��الته بخ��ريم ورس��ن م��ى، اب�عيس

  والقرآن، وذلك ضد ا"نجيل والقرآن معاً.
  

�ريم؟   �وفي نظر إنجيل برنابا المنحول فمن ھو المسيح المنتظر، إذا لم يكن عيسى، ابن م
�وع، أَ يا معلم اذكر لنا ع!مة لنعرفه. ينئٍذ قال اندراوس : ح ((ـ ��اب يس��نكم، إِ ج��ي زم��أتي ف��ه @ ي�ن

�ت ��ك الوق��ي ذل��اً. ف��ون مؤمن��د ث!ث��اد يوج��ي، و@ يك��ل إنجيل��ا ُيبط�بل يأتي بعدكم بعدة سنين، حينم
؛  �اري'��و يرحم S العالم فيرسل رسوله الذي تستقّر على رأسه غمامة بيضاء، يعرفه أحد مخت�وھ

عبادة  سقوط ني أكثر من إنسان ... فمتى شوھدإِ ... وسينتقم من الذين سيقولون  ١سيظھره للعالم
�أتي ��ٍذ ي� ))ا8صنام إلى ا8رض واعترف أني بشر كسائر البشر، فالحق أقول لكم أن نبي S حينئ

�ال إ : يح الحقيقي، محمد بن عبد S). تلك ھي الع!مات ا8ربع لظھور المس٢٤ـ  ١٢:  ٧٢(�بط
�ر. ��راً @ أكث��وع بش��راف بيس��نام، ا@عت��قوط ا8ص��يحيين، س��ن المس��ي م��ي اTت��ام النب�ا"نجيل، انتق

  ضوح لشخصية محمد النبي الموعود :وھذا أيضاً تزوير مف
  

 ـــــــــــــــــــ

�ب ١(��د بالراھ��ى محم��اء الفت��ع ) إشارة إلى رواية السيرة @بن ھشام عن لق��ة م��ة تجاري��ي رحل��رى ف��عبحي��ي م�ه أب
  طالب إلى ديار الشام. 

  
  

  ـ ٩ـ 



�ة S وروح��ه كلم��يح، وبأن��اء  فالقرآن يعترف بأن عيسى، ابن مريم ھو المس��ه ( النس�)،  ١٧٠من
  ). ٧١و ٦٩و ٤٩لذي فيه ھدى ونور ( المائدة قامة ا"نجيل اإِ ويدعو إلى 

  
  !���رآن وا"س��م الق��ده؛ ث��رآن وبع��ا فا"نجيل المتواتر، والمسيحية قبل الق��ت جميعھ�م اعترف

�ا ��ل برناب��ع إنجي��اجر كواض��أتي ف��ي، وي��يح الحقيق��و المس��ريم ھ��ن م��ى، اب�على وجه الدنيا أن عيس
ن المسيح ليس عيسى، ابن مريم إن، وا"س!م والمسيحية، ويقول : المنحول يسّفه ا"نجيل والقرآ

يصّدق الناس أن  بل محمد بن عبد S! ويطلب المغرورون من العالمين ا"س!مي والمسيحي أن
�دعي ��ا ي��و كم��ا ھ��ل برناب��يح  ((إنجي��مى المس��وع المس��حيح ليس��ل الص��ه  ))ا"نجي��ع ب��ذي طل� ((، ال

  !  ))إذا ابُتليتم بالمعاصي فاستتروا  ((!! يا قوم،  ))المسمى برنابا 
  
*  

  
  ثانياً  :للشعب ورؤسائه

  
�وع من إنجيل برنابا المنحول ھي قلب الكتاب كله ٩٨ـ  ٩١ن الفصول إِ   �؛ وفيھا يعلن يس

  ھو محمد بن عبد S.  حعلى مشھد من السماء وا8رض أنه ليس المسيح، بل المسي
  

حدث اضطراب عظيم  ((على أثر معجزة عظيمة أحيى فيھا يسوع ميتاً، ابن أرملة نائين   
�ائفي اليھودية كلھا 8جل يسوع. فإن الجنود الرومانيين أثاروا ��رانيين، ق�لين : بعمل الشيطان العب

�دججت ��ا ت��ة كلھ��ى أن اليھودي�إن يسوع ھو S قد جاء ليفتقدھم! فحدثت بسبب ذلك فتنة كبرى حت
�ي ��ة الت��ات العظيم��ن اTي��ذا ع��أ ھ��د نش�بالس!ح. ( وكادت الفتنة توصلھم إلى حرب أھلية ) ... وق

�وع ��ا يس��ر٧ـ  ١:  ٩١( ))فعلھ��ك ھي��اني والمل��والي الروم��م وال��ر ا8عظ��رع الحب��ٍذ ھ�ودس ). حينئ
�ا��د أثارھ��ا ق��ة إنم��ذه الفتن��وة أن ھ��ا ا8خ��م : أيھ� ليحجبوا الناس والجند بعضھم عن بعض قائلين لھ

���ي، وإِ عمل الشيطان. ف��وع ح��ه، وأن إِ ن يس��ن نفس��ھادة ع��ّدم ش��أله أن يق��ذھب، ونس��ب أن ن��ه يج�لي
  ). فھدأت الثورة. وفتشوا١١ـ  ١٠:  ٩١( ))نؤمن به بحسب كلمته 

  
  

  ـ ١٠ـ 



�دو���وع فوج���ن يس��ه؛ ع��اؤه إلي���عب ورؤس���رج الش���ر ا8ردن. فخ��د نھ��� ((ه عن���ا عرف���ذوا فلم��وه أخ
�ا ��اإِ يصرخون : مرحباً بك ي��جدون b !لھن��ا يس��ه كم��جدون ل��ذوا يس��عداء  !وأخ��وع الص��نفس يس�فت

�انين��ا مج��ي ي�� !وقال : انصرفوا عن��م إِ ف��اكم لك!مك��ي وإي��ا وتبتلعن��تح ا8رض فاھ��ى أن تف�ني أخش
�اًء  (() ٢٠ـ  ١٧:  ٩٢( ))وطفقوا يبكون فارتاع الشعب لذلك  !الممقوت��ده إيم��وع ي�حينئٍذ رفع يس

� إنكمللصمت وقال : ��اً، أيھ��!@ً عظيم��وني لقد ضللتم ض��م دعوتم��رائيليون، 8نك��ا إِ ا ا"س��م وأن�لھك
... ولما قال يسوع ھذا صفع وجھه بكلتا كفيه؛ فحدث على أثر ذلك نحيب شديد، حتى لم  !إنسان

�م  أَ مرة أُخرى إيماًء للصمت. ولما ھد. فرفع من ثم' يده يسمع أحد ما يقول يسوع��وم تكل�نحيب الق
�ى ا8رض، شھد أمام السماأَ مرة أخرى : ��يء عل��ل ش��ّھد ك��دإء، أُش��ا ق��ل م��ن ك��ريء م��ي ب��تم.  ن�قل

�قاء أَ 8ني إنسان، مولود من امر��ام، وش�ة فانية بشرية، وعرضة لحكم S، أكابد شقاء ا8كل والمن
  ).١٠ـ  ١:  ٩٣( !ائر البشرالبرد والحر، كس

  
�وع أَ ثم   ��ى خذ يس��ول ـ عل��ا المنح��ل برناب��ر إنجي��ي نظ��زور ف��ى ـ الم��اب موس��ھد بكت�يستش

�رو��د وض��حة التوحي��ة ص��ل ألوھي��ع ك��افى م��ه ليتن��ة. أَ رته، وأن��وة إلھي��عب  ((و بن��ع الش��ٍذ رف�حينئ
�!ة  ولما ((). ٢٣ـ  ٢١:  ٩٥( ))أصواتھم باكين، وطلبوا من يسوع أن يصلي 8جلھم �انتھت الص

���ا يس��ف، ي��ن قال الكاھن ا8عظم بصوت عاٍل : ق��رف َم��ا أن نع��ب علين��ه يج��كيناً أَ وع، 8ن��ت تس�ن
نا يسوع، ابن مريم، من نسل داود، بشر مائت، ويخاف S. وأطلب أن @ أَ تنا. أجاب يسوع : 8م

b @د إ���رام والمج��ى ا"ك��م :  !ُيعط��اھن ا8عظ��اب الك��اب موإأج��ي كت��وب ف��ه مكت��ا ن��ى أن إلھن�س
�ذ��ة S، ل��الم برحم��أتي للع��د S، وي��ا يري��ا بم��يأتي ليخبرن��ذي س��ّيا ـ ال�لك سيرسل لنا المسيح ـ ماس

�د S أَ أرجوك �ن تقول لنا : ھل أنت مسيح S ( ماسّيا ) الذي ننتظره؟ أجاب يسوع : حقاً إن وع
�نام ... سيأتي م !8نه ُخلق قبلي وسيأتي بعدي !ھكذا؛ ولكني لست إياه��يبدد ا8ص��وب، وس�ن الجن

�اً ��اھن ١٦ـ  ١:  ٩٦( ))وعبادة ا8صنام ... وسيكون من يؤمن بك!مه مبارك��ٍذ الك��اب حينئ�). فأج
�ي أَ الشيوخ الروماني المقدس بإصدار  ا8عظم مع الوالي والملك : ... سنكتب إلى مجلس��ر ملك�م

  ) ...٣ـ  ١:  ٩٧( ))و ابن S أَ حد يدعوك فيما بعد : S أَ أن @ 
  
  

  ـ ١١ـ 



( ماسيا ) ؟ وما ھي الع!مة التي تعلن  ماذا يسّمى المسيحفقال حينئٍذ الكاھن ا8عظم :  ((  
�ٍذ  !إن اس44مه المب44ارك : محم44دن اسم المسيح ( ماسيا ) عجيب ... إِ مجيئه؟ ـ أجاب يسوع : �حينئ

�الم  يا محمد، تعالَ  !رفع الجمھور أصواتھم قائلين : يا S أرسل لنا رسولك� ))سريعاً لخ!ص الع
  ).١٨ـ  ١٣:  ٩٧(
  

�د Sإِ ـ ��ن عب��د ب��و محم��ارك ھ��يح المب��ل  !ن اسم المس��ى ا"نجي��ة عل��ن فري��ل م��وم، ھ��ا ق�ي
�ول؟��ا المنح��ل برناب��دق  !والقرآن، وا"س!م والمسيحية، أكبر من فرية إنجي��ا أن نص��ون مّن�ويطلب

  !!!أنه ا"نجيل الصحيح

  
*  

  
  ي محاكمة يسوعثالثاً : التصريح ا�خير ف

  
�ي إِ د إنجيل برنابا المنحول يسوع من جرّ   ��رآن. فف��ع الق��اً م��جم ظاھري�لھيته. وفي ذلك ينس

�ل ��رائيلي، ب��عب ا"س��ن الش��ه، و@ م��ن أتباع��وع و@ م�نظره أن المقالة بإلھية يسوع ليست من يس
ت يسوع، وخدع من الجند الروماني الوثني الذي يعتقد بتعدد اTلھة. فقد انخدع ھذا الجند بمعجزا

�ى ��ة أول��اروا فتن��ائين (الشعب بمقالة إلھية يسوع. فأث��ة ن��ن أرمل��اء اب��بة إحي��ة ٤٨ف بمناس�)؛ وفتن
�ا ( ٦٩ثانية في أورشليم ( ف ��ة كلھ��وع ٣:  ٩١)؛ وفتنة ثالثة في اليھودي��ه يس��ا. ونب��ا نقلناھ�) كم

  ).٢:  ١٢٨الناس إلى الفتنة المتواترة (
  

�حابته، وجّرد إنجيل برنابا المنحول ي  ��ھد لص��وع يش��ل يس��يحيته. وجع��ن مس��اً م�سوع أيض
�ي ��ي اTت��د، النب�وللشعب كله، وللسلطات اليھودية وا8جنبية أنه ليس المسيح، بل المسيح ھو محم

  بعده. وھو في ذلك ينقض ا"نجيل والقرآن.
  

 )) ملكية إسرائيل ((ّرد إنجيل برنابا المنحول يسوع أخيراً من ملكيته. فلم يّدِع يسوع ـوج  
). وبعد حصاد جرى بمعجزة من يسوع  ١٢٦بل رّوجھا عليه الكھنة والكتبة زوراً وبھتاناً ( ف 

  ))بوا يسوع ملكاً عليھم تشاور ا8ھالي لينصّ  ((
  
  

  ـ ١٢ـ 



). وفي ھذا أيضاً يتنكر إنجيل برنابا المنحول للمسيحية  ١٣٨منھم ( ف فأنكر واستنكر، وھرب 
  وا"س!م على السواء.

  
�رف أن بع  ��ن ع��ن أي��ه، وم��ر تعليم��ن س��اء ع��ول الغط��ل المنح��ذا ا"نجي��ا ھ��ف لن�د ذلك كش

  المسيح ھو محمد بن عبد S، ابن إسماعيل. 
  

�ي كان ذلك   ��داث ف��رح ا8ح��ى مس��ر عل��ذي يظھ��وس، ال��رائيلي نيقودم��الم ا"س�بواسطة الع
�ل ( ف ��ي ١٨٢ـ  ١٨٠أيام يسوع ا8خيرة. أنه يباحث يسوع في الھيك��م يختل��ل  ). ث��ع الرس��ه م�ب

  ).١٨٩ـ  ١٨٣الحواريين في بيته (
  

�رته،  ((وھناك في معزل عن الناس يعترف ويقول :   ��ي حض��ي ف�لعمر S الذي تقف نفس
�ري��د البش��ا داود بالتقالي��اب أبين��ع كت��اء، للو لم ُيفسد كتاب موسى، م��ة، والفقھ��يين الكذب��ة للفريس�ا َم

���ن كت��م ع��الي أتكل��ا ب��وةأعطاني S كلمته. ولكن م��ل نب��دت ك��د فس��اب داود؟ لق��ى وكت� )) !اب موس

  ).١١ـ  ٩:  ١٨٩(
  

تى يسوع إلى كشف السر في تعليمه وتحّدي اليھود أن المسيح ھو محمد بن عبد S، أَ ثم   
�وس: ��الم نيقودم��ع الع��وار م��ي ح��ماعيل، ف��ن  ((ابن إس��لّع م��ه المتض��ت الفقي��ا ا8خ، وأن��ي أيھ��ل ل�ق

�يح��د المس��راھيم :  الشريعة: بأيm ُضرب موع��ا إب��يا ) 8بين��اب ( ماس��ماعيل؟ ـ أج��حاق أم بإس�أبإس
�وت��اب الم��بب عق��ذا بس��ن ھ��رك ع��ى أن أخب��م أخش��ا معل��ب : ي��ه ٢ـ  ١:  ١٩٠( )) !الكات�). فوبخ

 .S ى  ((يسوع 8نه يخشى الناس أكثر من���د موس��اً بي��اً مكتوب��ت كتّيب��د رأي��ب : لق��ال الكات�حينئٍذ ق
) خادمه ونبي S. وھو كتاب موسى الحقيقي. ففيه  !علت أنتويشوع ( الذي أوقف الشمس كما ف

�أن إسماعيل ھو أب للمسيح مكتوب ��يا )، وإس��ـ( ماس��يا ) ... ـحاق أب لرس��يح ( ماس� ))ول المس
�ه : ٥ـ  ٣:  ١٩١(��ه بقول��راءَ  ((). وختم نيقودموس حديث��ن ق��ن م��م أتمّك��ه، 8ن ل��اب كل��ذا  الكت�ة ھ

  ).٤:  ١٩٢( ))ن إسماعيلّياً قد كتبه إِ ي قائ!ً : نه نھاالكھنة الذي كنُت في مكتبت رئيس
  

  أتي شھادة يسوع في محاكمته.تبعد شھادة العالم اليھودي،   
  

  ه ا8لوھية، و@ المسيحية، و@ لم يكن سبب عزم اليھود على قتل يسوع ادعاءَ   
  
  

  ـ ١٣ـ 
  



�ه ��ل تعليم�� ((أن المس44يح يك44ون م44ن نس44ل إس44ماعيل ملكية إسرائيل، ب��راھيم أن ال��د إب��ان يري�ذي ك
�ان ��ن ك��ا : م��ل لن�يذبحه طاعة b. أجاب رئيس الكھنة : إنما أسألك عن ھذا ـ و@ أطلب قتلك ـ فق

أقدر أن أسكت. الحق أقول  ن غيرة شرفك يا S، تؤججني، و@إِ ن إبراھيم ھذا؟ أجاب يسوع : اب
�يا )، ن ابن إبراھيم ( الذبيح ) ھو إسماعيل الذي يجب أن يأإلكم : ��يح ( ماس��!لته المس��ن س�تي م

�رخ : ��ق وص��ة حن��يس الكھن��ذا رئ��مع ھ��ا س��ل ا8رض. فلم�الموعود به إبراھيم أن تتبارك كل قبائ
  ).٨ـ  ٥:  ٢٠٨( )) !لقد جّدف على موسى وعلى شريعة S !لنرجم ھذا الفاجر، 8نه إسماعيلي

  
�معفاحتجب عنھم إلى ما وراء جدول قدرون فأخذوا حجارة ليرجموه   ��ت س��و إلى بي�ان ھ

�ى ـ' ورسله الحواريون. وھناك لم��ه إل��طة م!ئكت��ه S بواس��ه رفع�ا أتوا ليقبضوا عليه ويقضوا علي
  ).٢١٨ـ  ٢١٠السماء الثالثة (

  
   ،S د���ن عب��ل اب��حاق، ب�وتعليم ا"نجيل برنابا المنحول أن المسيح ليس ابن داود، ابن إس

�ور��يم الت��نقض تعل��ماعيل ي��ن إس��م، اب��ن ھاش��دة اب��رآن، وعقي��ل والق��ة وا"نجي��ور والحكم�اة والزب
  المسلمين والمسيحيين أجمعين. نكتفي بشھادة القرآن.

  
ونوحاً ن S اصطفى آدم إ ((يفتتح القرآن قصص مولد المسيح عيسى، ابن مريم بقوله :   

�ض ��ن بع��ھا م��ة بعض��المين : ذري��ى الع��ران عل��ران  ))وآل إبراھيم وآل عم�).  ٣٤ـ  ٣٣( آل عم
الذرية المصطفاة التي يأتي منھا المسيح ھي ذرية إبراھيم فإسحاق فداود فعمران والد مريم ابنة ف

�ا : ��يح منھ��رك  ((عمران التي يبشرھا الم!ئكة بمولد المس��ريم إن S يبش��ا م��ة : ي��ت الم!ئك�إْذ قال
  ). ٤٥( آل عمران  ))اسمه المسيح، عيسى، ابن مريم بكلمة منه 

  
�رآن؟ أنكّذب التوراـ   ��ل والق��وراة وا"نجي�ة وا"نجيل والقرآن لنصّدق شھادة زور على الت

�ن ��ھادة زور م��ل ش��ين لنقب��لمين أجمع��ل  ((أنحتقر عقيدة المسيحيين والمس��عه  ))إنجي��ول، وض�منح
�ين أفاك أثيم، ليقول ضّد ��ة أجمع��ب المنزل��ل إالعالمين والكت��ريم، ب��ن م��ى، اب��يس عيس��يح ل�ن المس

�ھادة  ))النبي ا8مي  ((ن محمداً، إِ ھاشم، ابن إسماعيل؟! S، ابن  محمد بن عبد��ن ش��ى ع��ي غن�، ف
  زور.

  
  

  ـ ١٤ـ 
  



�اس : إن ثم ��وا للن��ف ليقول��دين الحني��م وال��اء العل��ا  ((يأتي أدعي��ل برناب��ل  ))إنجي��و ا"نجي�ھ
  الصحيح! يا قوم، احترموا كتابكم وعقيدتكم!

  
* * *  

  
  والقرآن ورة على اMنجيلمزبحث ثان : مواضيع أخرى 

  
  

يح ليس برنابا المنحول شھادة زور على ا"نجيل والقرآن بأن المسرأينا أن محور إنجيل   
  بن عبد S. عيسى، ابن مريم، بل محمد

  
  وھناك شھادات زور أخرى على ا"نجيل والقرآن تتخلل الفرية الكبرى.  

  
  ورفع المسيح عيسى، ابن مريم.أو0ً : أسطورة الشبه   

  
�اً يعلّم ا"  ��ع حّي��ى ا8رض ُرف��ه عل��ي آخرت��ريم، ف�نجيل والقرآن أن المسيح، عيسى، ابن م

  ). ٥٥، آل عمران ١٥٧( النساء  ))رفعه S إليه  ((إلى السماء 
  

�ول ولكن يظھر أن بين القرآن وا"نجيل اخت!فاً في كيفية آخرة ال  �مسيح على ا8رض. يق
�ريم اإا"نجيل : ��وت، ن السيد المسيح، عيسى، ابن م��ن الم��ام م��ات، وق��لَِب وم��ل وُص��ھد، فقت�ستش

�م ...  ((وارتفع حّياً إلى السماء. وظاھر سورة النساء يقول : ��ّبه لھ��ن ُش�وما قتلوه وما صلبوه ولك
  ).١٥٧ـ  ١٥٦( ))وما قتلوه يقيناً، بل رفعه S إليه 

  
�رآن :   ��ي الق��ل ف��ه ( ا"نجي��ي كتاب��وع ف��داد الموض��تاذ الح��د درس ا8س��ان ) و ٣٢٦وق�أب

�رة ��ة آخ��ن كيفي��دة ع��ران والمائ��ريم وآل عم��ورة م�مطو@ً التعارض الظاھر بين سورة النساء وس
�ل ��ي القت��ا ينف��ان ظاھرھ��اء وإن ك��ورة النس��اھري 8ن س��ارض ظ��ه تع��اً أن��ان أيض��يح؛ وأب�المس

�ك، 8��ان ذل��بجوالصلب، فإن باطنھا وحقيقتھا @ ينفي��ض ت��ى دح��ي إل��ا يرم��رآن فيھ��ود  حن الق�اليھ
  مسيح عيسى، ابن مريم، وخ!صھم منه بقتل ال

  
  

  ـ ١٥ـ 



 بل ،أي أنھم لم يقضوا عليه قضاء مبرماً  ))وما قتلوه يقيناً، بل رفعه S إليه  ((نھائياً. فيرد عليھم 

�ي عيسى يا : S قال إذ (( : S عند حي ھو إذ يصلب، ولم يقتل لم فكأنه S، عند حي ھو��ك إن� متوفي

�ك��يّ  ورافع��ران آل ( )) إل��ى ). ٥٥ عم��ك وعل��جم ذل��ورة تنس��اء س��ي النس��ا ف��ع باطنھ��رآن م��ه، الق� كل

  مريم. ابن عيسى، المسيح آخرة عن تعليمھما في والقرآن ا"نجيل ويأتلف
  

�ه من خلقوا القوم ولكن  �� )) لھ44م ش44ّبه (( قول��ظ ـ��ه @ح��ول أن��م (( : يق��ه (( @ )) لھ�� )) ل��طورة ـ� أس

�يد عن بد@ً  المسكين ھذا فقتل عيسى غير على S ألقاهُ الذي الشبه��يح. الس��اء المس��ل وج��ا إنجي� برناب

  المسيح. آخرة عن الصحيح التعليم الشبه أسطورة من فجعل المنحول
  

�ر إلى الكھنة رئيس ذھب (( قضاته عن مريم ابن عيسى المسيح، احتجب الم'   ��ى سدوھي� وإل

ً  نفسه يجعل أن في رغب بأنه يسوع متھماً  الروماني الوالي �رائيل. على ملكا��ان إس��دھم وك��ى عن� عل

�يس وتواطأ ).١٢ : ٢١٠( )) زور شھود ھذا��ة رئ��رودسو الكھن��والي ھي��اني وال��ى الروم��!كإِ  عل� ھ

  ).٢٩ : ٢١٠( يسوع
  

�ى سراً  الحمل نيقودموس أرسل ) يالفصح ( الحمل أكل يوم جاء اولم'  ((  ��تان إل��وع البس� ليس

�ذه،وت!��راً  مي��ل مخب��ا بك��ر م��ه أم��ر ب��والي سدوھي��يس وال��ة ورئ��د ).١ : ٢١٣( )) الكھن��اء وبع� العش

�ال البيت، من يسوع خرج (( ا8خير��ى وم��تان إل��لي البس�� (( ).١ : ٢١٤( )) ليص� �ا اولم'��ود دن��ع الجن� م

�اً. يسوع فيه كان الذي المحل من يھوذا��ت خائف��ى البي�، سمع يسوع دنو جم غفير. فلذلك انسحب إل
S الخطر على عبده، أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل، وكان ا8حد عشر نياماً. فلما رأى 

�اره، أن يأخذوا يسوع من العالم. فجاء الم!ئكة سفراءَ ��رفة  ا8طھ��ذة المش��ن الناف��وع م��ذوا يس�وأخ
�ي ��ة الت��حبة الم!ئك��ي ص��ة، ف�على الجنوب ( أي باتجاه مكة ). فحملوه ووضعوه في السماء الثالث

  ).٥ـ  ١ : ٢١٥( ))تسبح b إلى ا8بد 
  

�أتى ودخل يھوذا  ((  �بعنف إلى الغرفة التي أُصعد منھا يسوع. وكان الت!ميذ كلھم نياماً. ف
  S العجيب بأمر عجيب : فتغّير يھوذا في النطق وفي الوجه، فصار 

  
  

  ـ ١٦ـ 



�ى ��تش لإِ شبيھاً بيسوع. حت��ذ يف��ا أخ��د أن أيقظن��و فبع��ا ھ��وع. أم��ه يس��دنا أن��ا اعتق��ان ينن��ن ك��ر أي�نظ
�تم  !لمعلم. لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيد ھو معلمناا��ل أن��ماً : ھ��ال مبتس�أنسيتنا اTن؟ أما ھو ق
�ا وطي؟ يبياء حتى @ تعرفون يھوذا ا@سخرأغ��ديھم وبينم��وا أي��ود وألق��ل الجن��ذا، دخ��ول ھ��ان يق�ك

نا جمھور على يھوذا، 8نه كان شبيھاً بيسوع من كل وجه. أما نحن فلما سمعنا قول يھوذا، ورأي
  ).١٠ـ  ١:  ٢١٦( ))الجنود، ھربنا كالمجانين 

  
  يھوذا وحوكم وُصلب بد@ً عن يسوع. ـذَ فأُخِ   

  
فالذين ثبتوا راسخين في تعليم يسوع حاق بھم الحزن، إذ رأوا َمن يموت شبيھاً بيسوع  ((  

  ).٨٤:  ٢١٧( ))كل الشبه، حتى أنھم لم يذكروا ما قاله يسوع 
  

�وع ما الت!ميذ أَ  ((  ��اعوا أن يس��وذا، وأش��د يھ��رقوا جس��ي!ً وس�الذين لم يخافوا S، فذھبوا ل
  ).٣:  ٢١٨( ))قام 

  
�ى  ((  ��ات عل��د أن م��ام بع��دينتھم، ق��الي م��د أھ��وع، أح��ف أن يس��رة كي��ر الناص��غ الخب�وبل

�اء، الصليب، فضرع الذي يكتب ( أي برنابا ) إل��ا ى أم يسوع أن ترضى فتكف عن البك�8ن ابنھ
� معت العذراء مريم ھذا قالت باكية :قام. فلما س��ي، ف��د ابن��ليم ننش��ى أورش��ذھب إل��ه إِ لن�ني إذا رأيت

  ).٩ـ  ٧:  ٢١٨( ))مّت قريرة العين 
  

�ي  ((  ��وع ف��ان يس��ث ك�اساً على مريم إلى السماء الثالثة حي وصعد الم!ئكة الذين كانوا حر'
�ى S أن ��وع إل��رع يس��ذلك ض��يء. ل��ل ش��ه ك��ه صحبة الم!ئكة وقصوا علي��رى أم��أن ي��ه ب��أذن ل�ي

�ل ��ل وروفائي��ل وميخائي��م جبري��ربين ـ وھ��ة المق��ه ا8ربع��ان م!ئكت��ٍذ الرحم��أمر حينئ��ذه. ف�وت!مي
�ت ��ي أقام��ة الت��ى الغرف��ناء إل��اً بالس��وع محفوظ��اء يس�وأوريل ـ أن يحملوا يسوع إلى بيت أمه. فج

���وع أم��أنھض يس��وات. ف��أنھم أم��ع ك��ن الھل��روا م��ل ) ... فخ��ريم ( والرس��ا م��ن فيھ��رين ع�ه واTخ
 ((). ثم ١٣ـ  ٥:  ٢١٩( )) !@ تبكوا، فإني حي، @ ميت !ا8رض قائ!ً : @ تخافوا، إني أنا يسوع

�ك : ��ول ل��ي أق��د ب44الحق إن44ي ل44م أم44ت ق44ط! أجاب يسوع معانقاً أمه. صدقيني يا أماه، 8ن�8ن S ق
  ظھروا ويشھدوا كيفحفظني إلى قرب انقضاء العالم. ولما قال ھذا رغب إلى الم!ئكة أن ي

  
  

  ـ ١٧ـ 



�ة ـكان ا8م��ص الم!ئك��ر ... ثم ق��ى الع��ة عل��ف أن Sـا8ربع��ر ( ذراء كي��وع وغّي��ى يس��ل إل� أرس
  ).١١ـ  ١٠:  ٢٢٠( ))صورة ) يھوذا ليكابد العذاب الذي باع له آخر 

  
�ا والتفت يسوع إل44ى ال44ذي يكت44ب،  ((  ��اً، وم��ي حتم��ب إنجيل��ك أن تكت��ا علي��ا برناب��ال : ي�وق

�وذا ��ل' بيھ��ا ح��اً م��ب أيض��الم. واكت��ي الع�لي44زول انخ44داع الم44ؤمنين، حدث في شأني مدة وجودي ف
  ).١:  ٢٢١( ))ويصّدق كل أحد الحق 

  
*  

  
يضاً شھادة زور مزدوجة. @ يشھد أثر من آثار المسيحية على ا"ط!ق أن برنابا أَ وھذه   

�ى ا8��ه عل��ى كان من ت!ميذ المسيح، عيسى، ابن مريم، في حيات��ولس إل��و وب��دى ھ��ل اھت�رض. ب
�ل �عي إنجي �د'��ا ي��ان كم��ھود العي��ن ش��و إذن م��يس ھ��ماء. فل��ى الس��وع إل��ع يس�الدين المسيحي بعد رف

  برنابا المنحول زوراً وبھتاناً. وبالتالي ليس لشھادته قيمة من ھذه الناحية.
  

�اأَ والمسيحيون   ��ي يزّورھ��به الت��ة الش��نھم بمقال��د م��ل أح��م يق��!م ل��ل ا"س��ون قب��يھم  جمع�عل
�ول. ��ا المنح��ل برناب�). ١:  ٢٢١( ))م44ا ح44لّ بيھ44وذا لي44زول انخ44داع الم44ؤمنين  ((وھ44و يكت44ب إنجي

  فإنجيله موضوع حتماً بعد ا"س!م، وبعد إن شاعت أسطورة الشبه.
  

�ا@ت. يسند أسطورة الشبه إلى يھوذا ا@ وھو  ��ن مق��ة م��رآن مقال��د الق�سخريوطي. وھي بع
�وع،  ((في تفسير آية النساء : قال الرازي، المفسر الكبير، �اختلقت مذاھب العلماء في ھذا الموض

لما قصدوا قتله، رفعه S تعالى إلى ن اليھود إوذكروا طرقاً : ( ا8ول ) قال كثير من المتكلمين 
�وا إِ ن وقوع الفتنة من عوامھم فأخذوا السماء؛ فخاف رؤساء اليھود م��لبوه ولبس��وه وص�نساناً وقتل

) دخل ١ألقى شبھه على إنسان آخر؛ ثم فيه وجوه : نه تعالى إالمسيح. ( الثاني )  على الناس أنه
لقى S عليه شبھه، فلما خرج ُظن' أنه عيسى أَ يتاً كان المسيح فيه فلم يجده، واليھودي بطيطاوس 

�ماء، و) وكلوا بعيسى رج!ً ٢فأُخذ وُصلب. ��ى الس��ى إل��ع عيس��ه، فُرف��ى أَ يحرس��بھه عل��ى S ش�لق
ع٣ك الرقيب فقتلوه، وھو يقول : لست بعيسى! ذل   ) تطو'

  
  

  ـ ١٨ـ 



�د أصحابه ـأح��ه فأخ��ى علي��به عيس��ألقى S ش��ى. ـف��ع عيس��ل، وُرف��٤رج وقُت��افق أح��ه ( ـ) ن�د تابعي
�ل ��ه فقت��بھه علي��الى ش�يھوذا؟ ) ودلھم على عيسى ليقتلوه. فلما دخل مع اليھود 8خذه، ألقى S تع

  . ))وS أعلم بحقائق ا8مور عارضة متدافعة، متوصلب. ـ وھذه الوجوه 
  

  ���ل  ـ��ة ( إنجي��ل مقال��ه تجع��!مي ذات��ير ا"س��ي التفس��ة ف��ة المتدافع��وه المتعارض��ذه الوج�وھ
�ا@ت ��ن المق��ة م��ھادة زور، ومقال��خربوطي، ش��وذا ا@س��يح، يھ�برنابا المنحول ) المقتول بدل المس

  المتعارضة المتدافعة.
  

�اً : ثم ينقض الرازي، المفسر   ��اً مبرم� ((الكبير، في تفسير آل عمران أسطورة الشبه نقض
  إشكا0ت : فكيفما كان، ففي إلقاء شبھه على الغير 

  
�ى  نإجاز أن يقال  نْ إِ نه إ( ا"شكال ا8ول )   ��ان عل��اإِ S تعالى يلقي شبه إنس��ر، نس�ن آخ

�فيضاً يأَ فھذا يفتح باب السفسطة. و��تح ھ��واتر : فف��ي الت��دح ف��ى الق��ي إل��ابض��طة،  ذا الب��ه سفس�أول
  ت بالكلية.آوآخره أبطال النبو

  
�و عن تأيي44ده؟! عجز ھنا فھل يده بروح القدس جبريل : أَ ن S إ( وا"شكال الثاني )   �وھ

  فھل عجز عن حماية نفسه؟!كان قادراً على إحياء الموتى : 

  
�ماإ( وا"شكال الثالث )   ��ى الس��ه إل��ه برفع��دة نه تعالى كان قادراً على تخليص��ا الفائ�ء : فم

  في إلقاء شبھه على غيره؟ وھل فيه إ@ّ إلقاء مسكين في القتل من غير فائدة إليه؟
  

لقاء الشبه على غيره اعتقدوا ( اليھود ) أن ھذا الغير ھو عيسى ـ إِ شكال الرابع ) ب( وا"  
  مة S.لھم في الجھل والتلبيس، وھذا @ يليق بحك مع أنه ما كان عيسى ـ فھذا كان إلقاءً 

  
�دة   ��ا وش��ارق ا8رض ومغاربھ��ي مش��رتھم ف��ى كث��ارى عل�( وا"شكال الخامس ) إن النص

�ان أنھم شاھدوه مقتو0ً مصلوباً : مره، أخبروا أَ ، وغلّوھم في حمحبتھم للمسي��ك ك��ا ذل��و أنكرن�فل
  اء.طعناً فيما ثبت بالتواتر. والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد وعيسى وسائر ا8نبي

  
  

  ـ ١٩ـ 



يس بعيسى. والمتواتر @ يقدر المشبوه به أن يدافع عن نفسه أنه لأَ ( وا"شكال السادس )   
�ا أن أَ ��ك، علمن��ن ذل��يء م��د ش��م يوج��ا ل��ى. فلم��ذا المعن��ق ھ�نه فعل. ولو ُذكر ذلك @شتھر عند الخل

  ا8مر ليس على ما ذكرتم ...
  

  .  ))ا@حتما@ت إليھا من بعض الوجوه وبالجملة فا8سئلة التي ذكروھا، أمور تتطّرق   
  

�ل إِ عليه ف بناءً  ـ  ��ا أن إنجي��اً. وبم��ا نھائي�ن قصة الشبه أسطورة يجب إھمالھا وا"ق!ع عنھ
�رآن ��ى الق��ھادة زور عل��و ش��يح، فھ��رة المس��حيح Tخ��اريخ الص��ا الت��ل منھ��ول يجع��ا المنح�برناب

  وا"نجيل، وعلى عقيدة المسيحيين والمسلمين. 
  

�ل؟ ـ أقـُتھناك خ!ف بين مفسري القرآن : أيضاً ف وبنوع عام  �ل أحد بدل المسيح أم لم يقت
8مر على و وقع لھم التشبيه في اأَ لھم التشبيه بين عيسى والمقتول؛ ولكن وقع  ((قال البيضاوي. 

�أن ))حد ) بل أُرجف بقتله فشاع بين الناس أَ قول َمن قال ( لم يقتل ��د ب� . بناًء عليه @ يصح التأكي
�دل ��ن ب��ع الظ��!ق ـ فوض��ى ا"ط�أحداً قُتل بدل المسيح ـ وتاريخ المسيحية واليھودية ينكر ذلك عل

���ّدى اليھ��ة تتح��ول خراف��ا المنح��ل برناب��ل إنجي��ق، يجع��وم، الح��ا ق��لمين. ي��ارى والمس�@ أَ ود والنص
  رحمة بعقولكم وعقولنا. 

  
* * *  

  
  ثانياً : إنجيل برنابا ويحيى المعمدان

  
  لقرآن، يحيى المعمدان ھو سابق المسيح، عيسى، ابن مريم، والمبّشر به.في ا"نجيل وا  

  
�ا   ��ن يوحن��ل م��ا ) يجع��ا ويوحن��رقس ولوق��ى وم��حيحة ( مت��ة الص��ه ا8ربع��ل بأحرف�فا"نجي

  المعمدان المبّشر السابق بالمسيح يسوع.
  
  

  ـ ٢٠ـ 



�ي بفي تلك ا8يام ظھر يوحنا المع ((في ا"نجيل بحسب متى :   ��ظ ف��ة مدان يع��ة اليھودي�ري
�اء أُ اقترب ملكوت السماوات! ... أنا : توبوا فقد ويقول��عمدكم بالم� �ة؛ وأم'��دي للتوب��أتي بع��ذي ي�ا ال

�تحق أن ��ا @ أس��ي! وأن��م من��و أعظ��ذاءَ أَ فھ��ل ح��ار ح��دس والن��الروح الق��دكم ب��و يعم� ١:  ٣( ))ه! فھ
  ).١١و
  

�وع  ((:  وفي ا"نجيل بحسب مرقس  ��ل يس��دء إنجي��ب��ى م��يح ... عل��ي المس��وب ف��و مكت�ا ھ
�ي��ا النب��ا أ(م!خي��عيا : ھ��ي) وأش��ك، ليھ��ام وجھ��ي أم��ل م!ك��اذا أرس��وت  ءَ ن��ق! ... ص��ك الطري�ل

�ة  ))صارخ في البرية : اعّدوا طريق الرب، مّھدوا سبله! ��ي البري��دعو ف��دان ي��ا المعم��ان يوحن�. ك
�ت إالتوبة ... وكان يعلق قائ!ً :  بمعمودية��ي! ولس��م من��و أعظ��ن ھ��دي م��أتي بع��ه ي��ل أن ن��ا بأھ�أن

  ).٨ـ  ١:  ١( ))أنحني وأحل سيور نعليه! أنا عمدتكم بالماء، أما ھو فيعمدكم بالروح القدس 
  

�ر، في السنة الخا ((وفي ا"نجيل بحسب لوقا :   ��اريوس قيص��ك طيب��ن مل��رة م��ة عش�ذ إِ مس
�وه ��بس أخ��ل، وفيل��ى الجلي��اً عل��رودس تتررخس��ة، وھي��ى اليھودي��اً عل�كان بنطيوس بي!طوس والي
�ي ��ا ف��ان وقياف��ة؛ وحن�تتررخساً على أيطورية وب!د تراخونيتس؛ وليسانيوس تتررخساً على ابلين

�ل ��ر. فاقب��ي الفق��ا ف��ن زخري��ا ب��ى يوحن��ة S إل��ا رئاسة الكھنوت : كانت كلم��ة ا8ردن كلھ��ى بقع�إل
�اء ديدعو بمعمو��دكم بالم��ا أعم��ع : أن��ائ!ً للجمي��ا ق��ّرح يوحن��ن ية توبة لمغفرة الخطايا ... وص�ولك

�ار ��دس والن�يأتي من ھو أفضل مني، وأنا @ أستحق أن أحل سيور نعليه، فھو يعمدكم بالروح الق
  ).١٦و ٤ـ  ١:  ٣( ))
  

كان رجل مرسل من S ـ اسمه يوحنا ـ قد جاء للشھادة،  ((وفي ا"نجيل بحسب يوحنا :   
���ن ھ��م يك��ده. ل��ى ي��كي يشھد للنور، حتى يؤمن الجميع به عل��ل ج��ور، ب��و الن� �ور. أم'��ھد للن�ا اء ليش

النور الحقيقي ـ الذي ينير كل إنسان ـ فكان على وشك الظھور للعالم ... ويوحنا يشھد له ويھتف 
�ي إقائ!ً : ھذا ھو الذي قلت عنه : ��ه قبل��ي 8ن��م من��دي أعظ�ـ  ١٥و ٨ـ  ٦:  ١( ))ن الذي يأتي بع

�ل S وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقب!ً إليه فقال : ھذا ھو ((). ١٦��الم حم��ة الع��ع خطيئ��ذي يرف� ال
  ).٣١ـ  ٢٩:  ١( ))ن أعرفه. ولكن لكي يظھر "سرائيل جئُت أنا أعمد بالماء ـكأَ نا لم أَ ... 

  
ن يوحنا المعمدان أرسله S ليبّشر برسول يأتي من إِ حرفه ا8ربعة أَ فبحسب ا"نجيل في   

  العالم. بعده اسمه يسوع المسيح، حمُل S، وكلمة S، ونور 
  
  

  ـ ٢١ـ 



ومبّشراً  ))مصدقاً  ((والقرآن الكريم يصّدق ا"نجيل الشريف ويجعل من يحيى بن زكريا   
.S بالمسيح عيسى، ابن مريم، كلمة  

  
�ـنإِ يا زكريا  ((:  في سورة مريم  ��مّياً ـا نبّشرك بغ!م، اسمه يحيى؛ لم نجعل ل��ل س��ن قب�ه م

  ).١٢و ٧( ))ه الحكم صبّياً ... يا يحيى خذ الكتاب بقوة! وآتينا
  

دعا زكريا ربه قال : ربp ھب لي من لدنك ذرية طيبة، ھنالك  ((: في سورة آل عمران   
�ى، �مص44دقاً إنك سميع الدعاء. فنادته الم!ئكة وھو قائم يصلي في المحراب : إن S يبشرك بيحي

 ،U ٣٩ـ  ٣٨( ))اً، من الصالحين ـ' وسيداً، وحصوراً، ونبيبكلمة من.(  
  

�ه.   ��راً ب��اس مبّش��ين الن��دقه ب�فبحسب القرآن أّن يحيى يسبق المسيح عيسى، ابن مريم ليص
�يد  ))كلمة S  ((ودعوته أن الموعود به اTتي بعده ھو ��ية الس��ى شخص��دل عل��ب ي��ع لق�؛ وھذا أرف

  المسيح ورسالته العتيدة.
  

�ه لعيسى، ابن مريم، ف ))مصدق  ((يصف القرآن صراحة يحيى أنه   ��مو ب��ذي يس��ه ال�ي لقب
� ))كلمة S  ((على العالمين والمرسلين أجمعين : ��ره الق��م يحص��ريم . وھو اس��ن م��ى، اب�رآن بعيس

�لين : أَ و@ يصف به ��ن المرس��ه  ((حداً سواه م��ول S وكلمت��ريم : رس��ن م��ى، اب��يح عيس��ا المس�إنم
�اء  ))ألقاھا إلى مريم وروح منه ��ري :  ١٧٠( النس��ال الزمخش��دقاً م ((). ق��ه. ص��اً ب��ى، مؤمن�بعيس
�ه ��ن ب��ن آم��و أَول م��ل ھ��اوي:  ))قي��ال البيض��دقاً  ((. وق��ى مص��ن S أي بعيس��ة م��ال  ))بكلم�.  وق

�راد  ((الرازي : ��ور أن الم��ار الجمھ��دة؛ واختي��ي عبي��ول أب��و ق��ن S، وھ��اب م�كلمة من S أي كت
�ى ��و عيس��ن S ھ��ة م�� ))بكلم��رآن، تنحص��رف الق��ي ع��ى، ف��الة يحي��ى، . فرس��دعوة لعيس��ي ال�ر ف

�ة S، والبشرى بمقدمه، والتصديق السابق له في أسمى معاني شخصيته ور��الته : كلم��ة أَ س�و كلم
.S من  

  
�ريه   ��دان، وتبش��ى المعم��ود يحي��ن وج��الغ م��رج ب��ول بح��ا المنح��ل برناب�وشعر واضع إنجي

غفله أَ سكت عنه و ه؛ فما كان منه إ@ أنبعيسى، ابن مريم، في مخطط التزوير الذي يحبك فصول
  كأن لم يوجد قط.

  
  

  ـ ٢٢ـ 



�رآن ثم زّور   ��ل والق��ا زّور على ا"نجي��د. كم��بة لمحم��ى بالنس��ى عيس��ى إل��ب دور يحي�فنس
.S على ا"نجيل والقرآن فجعل المسيح محمداً بن عبد  

  
ومع كل ھذا التزوير في شخصيات ا8نبياء ورسا@تھم يطلبون من الناس أن يصدقوا أن   
  .  ))ا"نجيل الصحيح ليسوع المسمى المسيح  ((برنابا المنحول ھو إنجيل 

  
  م والمنطق السليم.ليا قوم، أ@ قلي!ً من الحياء في الدين والع  

  
* * *  

  
  ثالثاً : المحّرف يتھم الكتب المنزلة كلھا بالتحريف، ناقضاً اMنجيل والقرآن  

  
�ه. و  ��دس كل��اب المق��ى الكت��ب إن إنجيل برنابا يزّور عل��ريعة. فينس��ل الس��ردة الفع��عر ب�يش

�وب؟ أَ جاب يسوع متأوھاً : أَ  ((التحريف والتصحيف إلى الكتب المقدسة كلھا : ��و المكت��ذا ھ�جل ھ
 S ٤ـ  ١:  ٤٤( ))ولكن موسى لم يكتبه، و@ يشوع، بل أحبارنا الذين @ يخافون.(  

  
�يح : وينسب   ��ن ا ((التحريف، @ بل التدنيس إلى إنجيل المس��ه ولك��وا : 8ن��ذروا أن ُتغش�ح

  ).١١:  ٧٢( ))سيأتي بعدي أنبياء كذبة كثيرون يأخذون ك!مي وينجسون إنجيلي 
  

�اب   ��ن كت��م ع��الي أتكل��ا ب��ن م��ول : ولك��ه المنح��ل إنجيل��وة قب��ل نب��دت ك��د فس��ره لق��ي نظ�وف
  ).١١ـ  ٩:  ١٨٩( ))موسى وكتاب داود؟ لقد فسدت كل نبوة 

  
�ب المن  ��تھم الكت��ر ي��المحرف ا8كب��وراة ف��تھم الت��ر ي��زّور ا8كب��التحريف! والم��ا ب��ة كلھ�زل
  فاك أثيم.أَ ور وا"نجيل بالتزوير! يا له من والزب

  
  فھي الشھادة لي بأني كامل    ذا أتتك مذمتي من ناقصإِ و

  
  @ تظنوا أني أتيت 8نسخ الشريعة ((وا"نجيل يعترف بصحة الكتاب المقدس كله:   

  
  

  ـ ٢٣ـ 



�ماء وا8رض، و@ ��زول الس��د ت��م : ق��ول لك��الحق أق��ل. ف��ل 8كم��خ ب��ت 8نس��ا جئ��ي م�أو النبّيين. إن
  ). ١٧:  ٥( متى  ))يزول من الشريعة حرف حتى يتم الكل 

  
�ب  ٦٤وقد أبان ا8ستاذ الحداد في كتابه ( ا"نجيل في القرآن   ��د ينس��ريم ق�) أن القرآن الك

�ة أو  أويل الفاسد الذي يغّير الكلم عنالتإلى اليھود تحريفاً محصوراً، وبمعنى ��ق آي��عه، بح�مواض
�دل ��اھد ع�آيتين من الكتاب. ولكن @ ينسب إلى ا"نجيل تحريفاً على ا"ط!ق. وھا القرآن بيننا ش

�عه  ((: ��ن مواض��م ع��ون الكلِ��ادوا يحرف��ذين ھ��ن ال��اء  ))م��اق  (()؛  ٤٤( النس��ذنا ميث��د أخ��ي ولق�بن
���ون الكلِ��رائيل ... يحرف��إس��عه م ع��دة  ))ن مواض��ل  ١٤( المائ��ي التأوي��ذكور يعن��ف الم�). والتحري
كما  (() أي  ١٢١( البقرة  ))الذين آتيناھم الكتاب يتلونه حق ت!وته  ((الفاسد @ غير بدليل قوله : 

�اب  ))أُنزل ��اب  ((( الج!@ن ). ودليل ذلك أنه يسمي الكتاب الذي في زمانه بين يدي أھل الكت�كت
 S(( ال ) رة���ران ١٠١بق��ل :  ٢٤ـ  ٢٣، آل عم��ول الفص��اب S ب (()؛ والق��ن كت��تحفظوا م��ا اس�م

�ه  ((،  ))اب S ـكت ((على  ))شھداء  ((). فھم  ٤٧( المائدة  ))وكانوا عليه شھداء ��ق ت!وت��ه ح�يتلون
�بعد ، كما أنزل : فھل  ))�ى ھذه الشھادة الصريحة القاطعة، والجامعة المانعة، من مجال للدس عل

  ا"نجيل بتھمة التحريف؟!
  

�ل  ((البخاري : جاء في صحيح   ��د يزي��يس أح��ه. ول�يحرفون الكلم عن مواضعه أي يزيلون
�ه ـلفظ كت��ر تأويل��ى غي��ه عل��ه أي يؤولون��نھم يحرفون��ب S؛ ولك�� ))اب من كت��رازي : ـ. وق� ((ال ال

�ل البا��د بيّ التحريف يحتمل التأوي��ظ. وق��ر اللف��ل تغيي��ل، ويحتم��ط��ن��ا تق��ى، 8ن ا فيم�دم أن ا8ول أول
�ظ ��ر اللف��ه تغيي��أتى في��التواتر @ يت��ول ب��اب المنق��يف :  ))الكت��ي يض��ف اللفظ��ن التحري��د  ((! وع�عن

�ث ��ى حي��واتر إل��ھرة والت�المتكلمين ھذا ممتنع 8نھما ( التوراة وا"نجيل ) كانا كتابين بلغا في الش
  . ))يتعذر ذلك فيھما 

  
�القرآن   ��!ق بتحرف��ى ا"ط��ول عل��ول @ يق��ول يق��ا المنح��ل برناب��ا إنجي��ل. وھ��ف ا"نجي�ي

�اً ��التحريف ناقض��تھم ب��ر ي��المحرف ا8كب�بتحريفه جملة وتفصي!ً، ويزّور عليه إنجي!ً من عنده. ف
�ت ��ي عاش��نين والت��ذ آ@ف الس�ا"نجيل والقرآن. يا قوم أ@ قلي!ً من الحرمة لكتب S المتواترة من

  منھا الم!يين!
  

* * *  
  
  

  ـ ٢٤ـ 
  



  
  بحث ثالث : أدلة أخرى على التحريف والتزوير

  
  

تكفي البراھين السابقة الموضوعية دلي!ً قاطعاً على التحريف والتزوير المفضوحين في   
  إنجيل برنابا المنحول.

  
�حته، ع ولكن استيفاءً   ��وّھم ص��ى ت��ين للبحث، إليك بعض أدلة أخرى تقضي عل��د المتخلف�ن

  دھا موجزة، تاركين لغيرنا تفصيلھا.مبرماً. نور عن ركب العلم، قضاءً 
  

  دليل أول : من تاريخ النسخة اMيطالية ا�صلية الوحيدة في العالم.  
  

تنقل مقدمة الترجمة ا"نكليزية، التي نقلت عنھا الترجمة العربية، أّن المخطوط ا"يطالي   
�ه @��ار أن��ن الوحيد في العالم ـ ولذلك من الراجح ا8صلي ـ قد ثبت لعلماء اTث��د م��ى أبع��ي إل� يرتق

�ن نوع من الحب44ر بسبب القرن السادس عشر، ��اني م��ف الث��ل النص��رف قب��م يع��ه، ول��ل ورق�يتخلّ
  القرن السادس عشر.

  
�ن نوع الخط يدعمه   ��د م��ى أبع��اً إل��و أيض�ا"يطالي المستعمل في المخطوط، و@ يرتقي ھ

  القرن السادس عشر.
  

انة، من أعمال إيطاليا، مع تعابير من لغة ة ھي لغة طسقغتفلاMنشائي، يؤيد ذلك أسلوبه   
  فنيسيا، وھو أسلوب شاع بعد الشاعر الملحمي الكبير دانته.

  
�ه   ��ه أن��ي عنوان��دعي ف��حيحة  ))اMنجي44ل الص44حيح  ((وي��ل الص��اريخ ا8ناجي��ي ت��يس ف�: ول

�ل ب ))الصحيح  ((المتواترة، أو حتى المنحولة، من إنجيل اّدعى أنه ��واه، إ@ّ إنجي��ا من دون س�رناب
  نه شھادة زور.ناجيل المنحولة كلھا، دليل على أالمنحول. وھذا ا@دعاء بين ا8

  
�ة   ��ة الترجم��ي مقدم��بانيةوف��ا8س��خة ا"يطالي��رة للنس��ون معاص��اد تك��ي تك��روي ، الت�ة، ي

�ديس مكتشفه ـ @ بل واضعه ـ ا8خ مارينو أنه قرأ نقداً مّراً للقد��ائل الق��ي رس��يم ف��ولس العظ�يس ب
  عتمداً إلى إنجيل برنابا. وھا بين أيدينا رسائليرناوس، مإ

  
  

  ـ ٢٥ـ 



�ا، و@ شإِ ! القديس إيرناوس ف��ل برناب��ى إنجي��ذه الفإِ ارة فيھا إل��ولس. وھ��ديس ب��ا للق��د م��ى نق��ة ل�ري
�ايرناوس الخالدة، دإا8ولى التي تثبت من مؤلفات ��ل برناب��د (إنجي��ه وج�) ليل على فريته الثانية أن

�ت��ا سكس��ة الباب��ي مكتب��خيفة : ف��بيانية الس��ه الص��ن روايت��ح م��ا يرش��امس، كم��ه  ((س الخ��ق أن�واتف
�ا (ما��! مع��ا دخ��اً أنھم��دث يوم��امس، فح��تس الخ�رينو) أصبح حيناً من الدھر مقرباً من البابا سكس

�ق حفران الكرى على أجفان قداسته فأ مكتبة البابا��ى أن يفي�ب مارينو أن يقتل الوقت بالمطالعة إل
  فاختلسه، وقرأه، وأسلم. ))ا8ول الذي وضع يده عليه ھو ھذا ا"نجيل نفسه.  البابا، فكان الكتاب

  
�ر؛ و@ وھو من فالمخطوط ا"يطالي ھو الوحيد،   ��ابق ت44اريخ أث44ري القرن السادس عش�س

  في علم اTثار المكتوبة.وھما الدعامتان و0 إسناد، له أو @حق، 
  
*  

  
  سادس عشر يعرف ( إنجيل برنابا ).دليل ثان : 0 أحد في التاريخ قبل القرن ال  

  
�!مية   ��يحية أو ا"س�ا8ناجيل المنحولة وضعت كلھا قبل ا"س!م. و@ ذكر في اTثار المس

�روف أن ��ن المع�أو اليھودية "نجيل باسم ( إنجيل برنابا ) قبل اكتشاف ا8خ مارينو المتأسلم. وم
�ا جي!��ى الباب��طى إل��رون الوس��ي الق��ة ف��راراً في القرارات المنحول��ادس، ق��رن الس��ن الق��يوس، م�س

�ن ولكنه مجّرد اسم فقط. ُيحرم مطالعة بعض الكتاب، ومنھا ( إنجيل برنابا ). ��د م��ن أح��يس م�فل
�الم ��ه ع��ن أن يجھل��ف يمك�المسيحيين أو المسلمين أو اليھود يذكر ھذا ا"نجيل أو يستشھد به. وكي

�و كابن حزم ا8ندلسي، أو ابن تيمية المشرقي، وھما أغزر مج�ادلي المسيحية علماً واط!عاً؟ وھ
�ال��ن ح��ى أحس��دالھما عل��دم ج�� !يخ��دليل أيض��اوال��ل برناب��ر (إنجي��ى أن ذك��ا اً عل��رار الباب��ي ق�) ف

ج!سيوس مدسوس أن تحريم المطالعة لكتاب يدل على شھرته وخطره. و@ أحد يعرفه في زمن 
القرن السادس عشر : فأين  جي!سيوس أو قبل القرآن، أو بعده حتى زمن ا8خ مارينو في أواخر

  خطره لتحريمه؟
  

  نه لم يرد ذكر لھذا ا"نجيل في كتابات مشاھير الكتاب المسلمينإ ((قال المترجم :   
  
  

  ـ ٢٦ـ 



�اث ��ى ا8بح��نھم إل��ع م��ن انقط��ات م��ي مؤلف��ى و@ ف��ة، حت��ة أو الحديث��ر القديم��ي ا8عص��واء ف�س
�ك  والمجاد@ت الدينية، مع أن إنجيل برنابا أمضى س!ح��يس ذل��ات، ول��ك المناقش��ل تل��ي مث��م ف�لھ

�اجم أو ��ارب أو ا8ع��د ا8ع��ة عن��ب القديم��ارس الكت��ي فھ��ل ف��ذا ا"نجي��ر لھ��رد ذك��م ي��ل ل��ط، ب�فق
  مة ط ).( المقدّ  ))المستشرقين الذين وضعوا فھارس 8ندر الكتب العربية من قديمة وحديثة 

  
�احبه   ��م ص��وارد ومن البراعة أن ينتحل واضع ( إنجيل برنابا ) اس��م ال��ّتر وراء ا@س�للتس

���ل ش��حه ك��ّتر يفض��ه تس��بي. ولكن��ه النس��ة, لقدم��يوس المنحول��ه. مدسوساً في قرارات جي!س�يء في
  سناد، وھما دعامتا العلم الصحيح.إِ فليس للنص من تاريخ و@ 

  
*  

  
  دليل ثالث : من لغته اMيطالية  

  
�ة غرواحد بينھا كُ لدينا نحو أربعين إنجي!ً منحو@ً. وليس من   ��ي لغ��بتب أص!ً ف��ل ي�ة. فك

�ة إِ و ا8ناجيل المنحولة المعروفة وضعت بلغات شرقية.��ع باللغ��ده ُوض��ول وح��ا المنح��ل برناب�نجي
  ا"يطالية، ولو بقي جدل بين العلماء في ھل النسخة ا"يطالية أصلية أم مترجمة من العربية.

  
�ان يولكن   ��الي  ينو وجوي44ديـّ نل44جزم المستشرقان ا"يطاليان العظيم��نص ا"يط��ى أن ال�عل

�ل ��ة، ب��ن العربي��رجم ع��ر مت��ن ھ44و أص44ليغي��يء م��ه ش��يس في��ة، ول��مة الترجم��ل س��ه @ يحم�، 8ن
التعابير التي يشتم منھا رائحة الترجمة، كما تزخر بھا ترجمات القرون الوسطى عن العربية أو 

  غيرھا إلى ا"يطالية.
  
*  

  
  فلسفة القرون الوسطى وك]مھادليل رابع : فلسفة ( إنجيل برنابا ) وك]مه ھما   

  
ويباين ا8ناجيل ا8صلية في بعض أساليبه 8نه كثيراً ما  ((قال مترجمه في مقدمته :   

  الذي ط عن المسيح قوالمباحث العلمية، مما لم ُيرَو يخوض في المسائل الفلسفية 
  
  

  ـ  ٢٧ـ 



���ن التف��ه م��اطة كانت تعاليمه الباھرة ومباحثه الدينية، على ما ھي علي��وان البس��مو، عن��ي الس�رد ف
�اد ��ى إجھ��ى، دون أدن��يخ والفت��ادم والش�حتى كان يفھمھا 8ول وھلة الزارع والصانع والسيد والخ

�ي إِ التي تتخلّل مباحث ھذا ا"نجيل، للذھن. والفلسفة ��طوطاليس الت��فة أرس�نما ھي ضرب من فلس
�ى كانت شائعة في أوائل القرون الوسطى، في أوربا، فكان ذلك من جم��ھم عل��د بعض�لة ا8دلة عن

  أن كاتب ھذا ا"نجيل نبغ في تلك العصور ...
  

�ة  ((��ه، فالحقيق��ى وكيفما كان الحال في��ان عل��ا ك��ل برناب��ب إنجي��ا أن كات��راء فيھ��ي @ م�الت
�ان. وأن ��!ء البي��ة وج��دة العارض��ة وش�مباحث44ه جانب كبير من الفلسفة وسمو المدارك وقوة الحج

�دينيون س والنفس, الفلسفية في الجسد والح��احثون ال�من الوجھة الدينية، لمن أسمى ما كتب الب
  في ھذا الموضوع.

  

�لع  ((��ر والتض��ة التعبي�ومن الغريب أن ھذا ا"نجيل، على ما فيه من سمو المدارك وب!غ
  ( المقدمة ن ). ))التفاوت البعيد من الفلسفة الدينية @ يخلو من 

  
�فه، @��اول  وھذه ا8وصاف تنطبق على مكتش��لم، وح��ذي أس��ارينو ال��عه، ا8خ م��ل واض�ب

  تبرئة نفسه بوضع ھذا ا"نجيل المنحول.
  

�ى ��نفس إل��يم ال�خذ مث!ً على أسلوبه المدرسي في الفلسفة نظريته في النفس والحس وتقس
�ة ( ف ��ة وعقلي��ة ونباتي��ل  ١٠٦حاس��و العم��د وھ��د واح��نفس لمقص��س وال��د والح��د الجس�) وتوحي

) S ١٢٣لخدمة.(  
  

�يويقت��طي ف�� حم الجدل الك!مي المتوس��بب رواس��ه بس��در. ولكن��اء والق��يحية بالقض�ه المس
�در ن أساس الإِ وعليه أقول لكم  ((؛ فيقول :  ))ا"يمان بالقدر خيره وشره  ((يتنكر لمقالة ا"س!م �ق

حد العالم كله حتى @ يھلك أرادة البشرية. بل لو قدر S أن يخلص إنما ھو شريعة S وحرية ا"ِ 
�أقول راد أن يفعل ذلك لكي! يجرد ا"نسان من الحرية التي يحفظھا له، ليكيأَ ا ـلم��يطان ... ف�د الش
  ن إلھنا يريد أن يتبع برحمته حرية إرادة ا"نسان ... وھكذا @ يقدر أحد في يوم الدين أن إ

  
  

  ـ ٢٨ـ 



�اه (��ن خطاي��ابق (١٦٦يعتذر ع��طفاء الس��ي ا@ص��ه ف��ذلك ك!م��ة ). وك!١٦٢). ك��ن الخطيئ��ه ع�م
  ).٢١ـ  ١٦:  ١٠٣ا8صلية التي يتنكر لھا ا"س!م (

  
وأن منكم  ((يتنكر أحياناً للمقا@ت ا"س!مية ويحاول أحياناً أن يبّررھا. جاء في القرآن :   

�ه ( ))@ّ واردھا ( الجحيم ) كان على ربك حتماً مقضّياً إِ �:  ١٣٦( سورة مريم )، حتى محمد نفس
�رانية ) ويبّرر ذلك ١٠��ة النص��ال مقال��ى مث��ه، عل��ن أمت��ا م��اقين فيھ��!ص الب�في حق محمد أنه لخ

�م : ��ه معھ��ذلك قول��ھاده. ك��ه باستش��ذي عمل�@  ((بنزول المسيح إلى الجحيم ليبشر فيھا بالخ!ص ال
ّ يخل   ).١٣٧( ))د في النار مؤمن ـ
  

�وع،   ��ان يس��ى لس��رد عل��ن أن ي��طي @ يمك��!م متوس��طية وك��فة متوس��ع وكل مباحثه فلس�م
  أتباع يسوع من الشعب البسيط.

  
*  

  
  دليل خامس : صوفية ( إنجيل برنابا ) ھي صوفية القرون الوسطى  

  
، في سبيل S. من مظاھر الصوفية المتوسطية بكاء الصالحين المتواصل، في كل شيء  

�انيين : غوإنجيل برنابا ي��د الروم��ى الجن��ه، حت��عب كل��ذه والش��وع وت!مي��ا يس��ر بھ��ا ((م��ذلك ارت�ع ل
�ا  (()؛ ٢٠:  ٩٢( ))الشعب وطفقوا يبكون ��د م��مع أح��م يس��ى ل�فحدث على أثر ذلك نحيب شديد حت

�ة ١٩٩). وصوفية البكاء على الخطيئة (٦:  ٩٣( ))قال يسوع ��وفية التجرب�) متوسطية؛ كذلك ص
)٧٣.(  
  

�طى.   �تصوير الدين والتقوى كصراع بين الشيطان والنفس، ھو من صوفية القرون الوس
�يطا ((:  كذلك قوله��فنّجنا أنت يا رب من الش��ا نجي��الم، كم��ن الع��د وم��ن الجس��طفاك  تن وم� ))مص

)٢٥:  ١٢٢.(  
  

�طى   ��رون الوس��ابير الق��ن تع��و م��دس ھ�تعريف المراء بأنه سرقة وأنه تدنيس مجد S ا8ق
  ).٢٧:  ١٥٣)، وكذلك الخطيئة (٤٥(
  

  ).١١٩وتمجيده للص!ة الصوفية قريب من تمجيد الغزالي لھا (  
  

  ) ھذا قول الكتب المتوسطية.٥:  ١٢٠( ))ويل للمازحين والمتكلمين بالباطل  ((  
  
  

  ـ ٢٩ـ 



�اء،   ��لة بالكبري��اح السلس��ي افتت��ددھا، وف��ي ع��اً ف��ية، خصوص��ا الرئيس��ي الخطاي�ونظريته ف
�ذ��ائر، إ@ّ من��ن الكب� والحسد، لم تعّم إ@ّ في القرون الوسطى. ولم ُتعتبر الخطايا الرئيسية مميتة، م

�ال��ازل للھ��ر من��م ُتعتب��ا ل��اً أنھ��ك بيان��ات القرن الرابع عشر أو الخامس عشر. يزيد ذل��ي درك�كين ف
  ).١٣٥انته وفي إنجيل برنابا المنحول (د@ في ھذا العھد، كما عند إِ الجحيم 

  
�ا :   ��اعلموا إذاً  ((وتقسيم الجحيم للھالكين إلى سبع دركات، نظرية متوسطية، @ شك فيھ�ف

�يإ��ا ن الجحيم ھ��بع درك��ا س��إن لھ��ك ف��ع ذل��دة، وم��رى، إذ واح��ا دون ا8خ��دة منھ��أھا أَ ت، الواح�نش
�ذاب ��ن الع��واع م��ا أن��د فيھ��ذلك يوج��يم، ك��واب الجح��فل  ))الشيطان نظير سبعة أب��ي أس��ر ف�: المتكب

�!ن ��ة، والكس��ي الرابع��ھواني ف��ة، والش�دركة، والحسود في الدركة السادسة، والطماع في الخامس
  ).١٣٥( ا8ولى في والغضوب ،م في الثانيةفي الثالثة، والنھ

  
�راط��ة  وأش��ن نظري��يحيين. ولك��!ميين، والمس��!م ا"س��ير والك��ي التفس��واترة ف��اعة مت�الس

�� �ر، مقس'��م تعداد ا8شراط إلى خمسة عش��م تع��اً، ل��ر يوم��ة عش��ى خمس��رإِ مة إل��ي الق��امس @ ف�ن الخ
  .)٥٣خذ بھا إنجيل برنابا المنحول (أَ عشر. وھي النظرية التي 

  
�ـولكن ق��ل احب ـد تختلف صوفية ص��نإنجي��يحية، ع��به المس��بب رواس��ا، بس��رآن برناب� الق

�١٨:  ١٥!م (ـتناقض القرآن وا"سوا"س!م : فدعوته لوحدة الزواج ��رـ). ودع��د والكف� وته للزھ
ين يا أيھا الذ !اليوم أُحّل لكم الطيبات ((بالجسد من الرھبانية المسيحية، و@ رھبانية في ا"س!م : 

���ّل لك��ا أُح��ات م��وا طيب��وا، @ تحرم��دة  ))م ... ـآمن�� ٩١و ٦( المائ��ل ف��ن ا8ك��ه ع��ة ). وجدل�ي الجن
�دون يأكل إذاً المباركون في الفردوسأَ :  اب بطرسـأج ((: متوسطي� ؟ ولكن كيف يبرز الطعام ب
ة ) أقرب إلى صوفية المسيحي١٢٠ـ  ١١٦) وما يقوله عن الجسد والمرأة (٥:  ١٧٤( ))نجاسة؟ 

�ـكذلك ما يقمنه إلى ا"س!م. ��ع. وق��ن التواض��ة  ((: ولهـوله ع��وم الدينون��ي ي��ألنا S ف��ذا @ يس�وھك
�!ة  (() يختلف عن الحديث : ٢٨:  ١٤٩( ))عّما تعلمنا بل عّما عملنا ��ن ص��ل م�درس ساعة أفض

  . وھكذا فإن مزج الك!م ))ستين ساعة 
  
  

  ـ ٣٠ ـ



�!مي��الك!م ا"س��يحي ب��وفية المس��يحية والص��!مية المس��ل با"س��ى دلي��ع عل�� واض��زّور لا"نجي� الم

  المسلم. مارينو الراھب
  
*  

  
  ليسوع معاصر من ليست والجغرافية التاريخية أغ]طه : سادس دليل  

  
�إ  ��يح ف��اني:نه ينقل تاريخ إيطاليا الوسيط إلى عھد المس��ر الروم��عة للني��طين الخاض� ي فلس

�وع ��ان يس��ى لس��د عل��اء وال ((نج��ا الفقھ��ةأيھ��ا الكھن��تم أيھ��يون، وأن��ة والفريس��ي :  كتب��وا ل��م إقول�نك
�ى لراغبون ��ير إل��ي المس��ون ف��رب. في الخيل كالفوارس، ولكنكم @ ترغب��الح��ي  مـإنك��ون ف�لراغب

�ال ... ��ة ا8طف��زل وتربي��ي الغ��ون ف��نكم @ ترغب��اء، ولك��ة كالنس��ما8لبسة الجميل��ي  إنك��ون ف�لراغب
). ھل من أحد في ١٠ـ  ٤:  ٦٩( ))عبء الجمھورية  ولكنكم @ ترغبون في كالجمھوريينالمجد 

�ل ��وريين ) ؟ ھ��ة وجمھ��ة ( جمھوري��ي كلم��م ف��د يحل��ن أح��د، م��ن حدي��ة م��ة بقبض��طين المحتل�فلس
���لـشاعت بين الكتبة والكھنة في زمن السيد المسيح ع��وب الخي��يح ادة رك��يد المس��ر الس��ل فك�؟ وھ

� في دعوة��انيين، وط��ع الروم��رب م��ى ح��ص رد ا"قـبني قومه إل��ة؟. ن��!ل الجمھوري��اعيين "ح�ط
  !كھذا @ يكتبه إ@ إيطالي من عھد النھضة

  
�ن   ��ول ع��ه @ يق��ة بيئت��ّدعي معرف��وع ي��ر ليس��د  الفريس44يينمعاص��ركتھم بع��دأت ح��ذين ب�ال

ّ الج!ء البابلي، وتبلورت حزباً دينّياً قومي �ل اً في القرن الثاني قبل الميـ��احب إنجي�!د، ما يقوله ص
�بعة  (( المنحول : برنابا��ا س��ب!ً يقطنھ��ر ج��ا عش��ه اثن�لعمر S لقد كان في زمن إيليا خليل S ونبي

�ي ��ف فريس��ر أل��١:  ١٤٥( ))عش��ـ). و@ وج��ا، و@ ش��ن إيلي��ي زم��م ف��ى  ! رعةـود لھ��زّور عل�وي
�ف،  ((: ا @ يعرفهـالتاريخ م��ي وني��رة آ@ف نب��دة، عش��نة واح��ي س�8نه ذبح في زمن إيليا نفسه، ف

  ).٧:  ١٤٨( ))الحقيقيين  من الفريسيين
  

  ويھفو في معرفة الكتاب نفسه. فليس عدد المقتولين من عبدة البعل في زمن 
  
  

  ـ ٣١ ـ



 @ أربعماية سوى العدد يكن ولم . )) ا8نبياء أبناء من آ@ف وسبعة نبي، آ@ف عشرة (( النبي إيلياس
  غير.

  
�ن ويوم مولد المسيح لم يكن بي!طس والياً على اليھودي  ��ه م��ت و@يت��ل كان��ى  ٢٦ة، ب�م إل

م. وكذلك حنان ثم قيافا لم يكونا رئيسي كھنة في زمن مولد المسيح كما يدعي، بل حنان من  ٣٦
�ل  ٣٦ـ  ١٨م ثم قيافا (  ١٥م إلى  ٦سنة ��يم ( فص�م )؛ ومعاصر لھما @ يخطئ ھذا الخطأ الجس
�اً ٥٧:  ٢١٧يل (الجل ))ملك  ((). ويسمى ھيرودس الصغير أي ھيرودس أنتيبا  ٣�). ولم يكن ملك

من ا8مم وعَبدة اTلھة الباطلة  ((. ويجعل ھيردوس ھذا  ))تتررخساً  ((بل أميراً، أو بحسب لغتھم 
�ذه ٦١:  ٢١٧( ))الكاذبة ��ل ھ��در مث��ل يص��وية. فھ��ريعة الموس��ل بالش��ّود وعم�). والمشھور أنه تھ

   !ا8خطاء عن معاصر لrحداث وا8شخاص؟

  
  ���ل ت��ر يجھ��ؤرخين أن معاص��ن الم��د م��رف أح��! يع��ة. ف��ة الحاكم��اريخ روم��ه وت�اريخ أمت

سنكتب إلى  ((مجلس الشيوخ الروماني أصدر أمرين بحق يسوع نفسه كما يدعي زوراً وبھتاناً : 
�ي أن ��ر ملك��دار أم��د S أو امجلس الشيوخ الروماني المقدس بإص��ا بع��دعوك فيم��د ي��ن S @ أح�ب

�ر ). ھذه ا8وامر من ا٣:  ٩٧(��ى عص��دل عل��ا ي��ذ بھ�لمدسوسات المتوسطية على التاريخ، وا8خ
  واضع إنجيل برنابا المنحول.

  
�لّح في فلسطين   ��وش،  ((المحتلة احت!@ً حديدياً، ھل يسمح الجيش الروماني بتس��ة جي�ث!ث

�يوف ��دي الس��ل متقلّ��ف رج��ا أل��ا مئت��ل منھ��لطة ١٠:  ٩٢؟ ( ))لك��ن س��رودس م��ن لھي��م يك�). ول
عي (عسكرية في الب! �ن ١١:  ٩١د كما يد'��يش ( م��ن الج��واٌء م�). ولم يكن مع الوالي الروماني ل

�رب ��د ح��ا بع��ر فيھ��واء العاش��ز الل��ا تمرك��ي!طس، إنم��ن ب��ي زم��ل ) ف��تة آ@ف رج��ى س��ة إل�خمس
�دخول ٢١٤السبعين (��رة ب�). وھل كانت السلطة الدينية أو الرومانية لتسمح للجند الرومانيين الكف

  ).١٥٥في الدين؟ (الھيكل، وجدال يسوع 
  

�زّور :   ��ول الم��ى يق��ر  ((وھل من بحر بين كفرناحوم والناصرة حت��ى بح��وع إل��ب يس�وذھ
  ا بلغ مدينة الناصرة فراً إلى الناصرة مدينته ... ولم' الجليل ونزل في مركب مسا

  
  

  ـ ٣٢ ـ



�ة أذاع��ل النوتي��ا ك��ه م��وع فعل�� ١ : ٢٠( )) يس��أن )٩ ـ��رة ك��ى الناص��اطئ عل��رة، ش��أن أو البحي��ين ك� ب

  ).١٥١ ـ ١٤٧( !!بحراً  والناصرة كفرناحوم
  

 المزّور يقول حتى المتوسط البحر شط على كانت النبي يونان إليھا أرسل التي نينوى وھل  

�اول (( :��ان فح��رب بون��ى الھ��طر إل��اً  وسس��ن خوف��عب م��ه الش��ي S فطرح��ر. ف��ه البح��مكة فابتلعت� س

  ).٨ ـ ٥ : ٦٣( !؟ )) نينوى من مقربة على وقذفته

  
�ب من براميل (( في @ فخار من خوابي في الخمر يضعون فلسطين يھود وكان  ��ى )) خش� عل

 المسيح، زمن اليھودية، في معروفاً  الشنق كان وھل ).٢٥ : ١٥٢( المسلم مارينو ا8خ رھبان عادة

  ).٨ : ٥٣( المزّور؟ برنابا يّدعي كما
  

ل وصلوا إلى بحيرة طبريا، كما وھل بقي للكنعانيين وجود مستقل في زمن المسيح؟ وھ  
  ). ٣٥ـ  ٢١٧؛ ٢٣؛ ٢٢، ١٠:  ٢١يدعي برنابا المزّور؟ (

  
�م   ��ية @ ُتفھ��كرية والسياس��ة والعس��ة والجغرافي��!ط التاريخي��ذه ا8غ��ل ھ��ر ك��ن معاص�م

�اريخ ��ل الت�ا8حداث كما يدعى واضع إنجيل برنابا المنحول، بل ُتفھم مّمن بُعَد عن ا8حداث وجھ
  ن العصور الوسطى.كراھب مسلم م

  
*  

  
  متوسطية المنحول برنابا إنجيل تعابير : سابع دليل  

  
�ل   ��ول يجع��ا المنح�الصوم ا8ربعيني المسيحي عم' المسيحية بعد ا"س!م. وھا إنجيل برناب

�!ك  ((يسوع وت!ميذه يصومونه : ��ة الم��!ً بكلم��يناء عم��ل س�ففي ھذا الزمن ذھبنا ويسوع إلى جب
�ذه ا�ربعين يوماً يسوع  الطاھر؛ وحفظ ھناك��ع ت!مي��ر ٢٠١:  ٩٢( ))، م��ة غي��ة العربي�). الترجم

�ول ��الي يق��ر ال ))  Alla quadragisima((: واضحة، والنص ا"يط��و تعبي��ي، وھ��وم ا8ربعين�ص
 معروف.

  
  ))بالفلغاطا  ((كذلك يستعمل ا"نجيل المنحول تعابير الترجمة ال!تينية المعروفة   

  
  

  ـ ٣٣ ـ



�ن مو��ول ع��وع فيق��د يس��ع مول��ة  (( diversorio ))ض��ي الترجم��اع ف��ذي ض��الي ال��النص ا"يط�ب
  ).٧:  ٣( ))النزل  ((العربية 

  
  

�ي   ��ة : فف��ات مختلف��د، بلغ��م الواح��ي ا@س��ط ف��ا يخل��ل برناب��ع إنجي��لم، واض��ب المس�والراھ
�ل (ـباس ))عيد المظال  (() يسمي ١:  ١٥الفصل (��ي الفص� ٣٠مه كما في ا8رامية وا"يطالية؛ وف

�ة  ))سينوفاجّيا  (() يسميه ١: ��ي الترجم��ي ف��رق الغب�كما في اليونانية كأنه عيد آخر. وقد ضاع الف
  العربية.

  
�ي   ��وع ف��يس يس��ل إبل��ث حم��درون، حي��ى وادي ق��رف عل�ولم يكن جناح سور الھيكل المش

�ه  ((مح!ّ  (( Pinaculo di Templo ))رؤيا تجربته ��ا ٤ـ  ٣:  ١٢( ))اعتاد الكتبة التكلّم في�) كم
�ة : ��ي الترجم��ة  ((يدعي إنجيل برنابا. وقد ضاع المعنى المغلوط ف��ذلك  ٣:  ١٢( ))الدك�:  ١٢٧ك

٣.(  
  

�ريين  ((ولم يكن من أحد من اليھود ليسمي يسوع على حياته   ��ي الناص�) ١٢:  ٢١٧( ))نب
  كما جرت العادة بعد ا"س!م.

  
�أَ S ا8عظم عند العبرانيين من  كان اسم  ��ة أح�� (( رفـربع��ة  ))وه ـيھ��ّمى باليوناني� ((، ويس

�اتن � �اً  ))تتراغرم'��ل محرف��ع ا"نجي��ه واض��اتن  ((فنقل��دوس التتغام��م S الق��ه ٨:  ٩١( ))اس�) وتبعت
�ي ��رائيل ف��ود إس��ين يھ��اني ب��ه اليون��يلفظ بلفظ��م ل��ذا ا@س��ان ھ��ا ك��ه. وم�الترجمة العربية في تحريف

  فلسطين.
  

�ى التعابيرفھذه   �� أس44لوبه، مضافة إل��رد ف��ن لت��م تك��اس، ل��دليل والقي��ة وال��دل، والحج�ي الج
�ع ��لوب واض��ى أس��ل عل��ا دلي��عبية. ولكنھ��ة ش��ي بيئ��ي ف��ري ا8رام��ب العب��وع الخطي�على لسان يس

  م ا8خ مارينو في القرون الوسطى.إنجيل برنابا المنحول، وشخصية الراھب المسل
  

*  
  

  ـ ٣٤ ـ



  بنفسه نفسه يفضح برنابا إنجيل واضع : ثامن دليل  
  

سخريوطي، كما أسلفنا. وھذه ا8سطورة ورة الشبه، وينسبھا إلى يھوذا ا@إنه يأخذ بأسط  
شاعت بين عامة المسلمين بعد القرآن بزمن بعيد؛ و@ وجود لھا قبل القرآن. ولم يقل بھا أحد من 
�ل ��ع إنجي��ذ واض��وع. فأْخ��يح يس�المسيحيين، حتى أھل بدعة التجسد الظاھري @ الحقيقي في المس

�ه برن��ة روايت��ى حقيق��يته؛ @ عل��ى شخص��ل عل��عبية دلي��!مية الش��ة ا"س��ك المقال��ول بتل��ا المنح�اب
  المتعارضة مع ا"نجيل والقرآن.

  
�ن S ـ  ((وھدفه من روايته المزّورة يدل عليه أيضاً :   ��وني S واب��د دع�فلما كان الناس ق

�دين في ھذا اعلى أني كنت بريئاً في العالم ـ أراد S أن يھزأ الناس بي ��وذا، معتق��وت يھ��الم بم�لع
�دين. أَ أنني �ل44ى أن إِ وس44يبقى ھ44ذا نا الذي مّت على الصليب، لكي @ تھزأ بي الشياطين في يوم ال

U ـالذي متى ج، يأتي محمد رسول S ريعة���ون بش��ذين يؤمن��داع لل��ذا الخ�:  ٢٢١( ))اء كشف ھ
�ذلك  ٢٠ـ  ١٩��١٨ـ  ١٣:  ١١٢ك��رة المس��ة آخ��تظل كيفي��اعھم، ). س��ل وأتب��ى الرس��ة عل�يح مخفي

�يح؟ أم ��ر للممس��ذا معاص��ول ھ��لمين : أيق��فھا للمس��د ويكش��أتي محم�والمسيحيين أجمعين، إلى أن ي
�طورة؟��اعت ا8س��د أن ش��ب  !يقوله راھب مسلم من بع��و يكت��ل'  ((وھ��ا ح��وذا  م�لي44زول انخ44داع بيھ

  ون الوسطى ب! مراء. ). فالكاتب مسلم من القر٢:  ٢٢١( ))ويصّدق كل أحد الحق  المؤمنين
  

أجاب يسوع : إني  ((وھناك إشارة أخرى قد تحدد زمن وضع ا"نجيل المنحول. يقول :   
�ن S ـ' حق�اً أرسلُت إلى بيت إسرائيل نبي خ!ص. ولكن سيأتي بعدي المسيح ـ ماسيا ـ المرسل م

�ا��ل الع��ي ك��ى أن لكل العالم، الذي 8جله خلق S العالم، وحينئٍذ ُيسجد b ف��ة. حت��ال الرحم�لم، وُتن
�ان  سنة اليوبيل التي تجيء ا`ن كل مئة سنة��ل مك��ي ك��نة ف��ل س��يا ـ ك��يح ـ ماس� ))سيجعلھا المس

لة أَ وقد كان44ت مس44 ((). علق عليه السيد رشيد رضا في ( مقدمة الناشر ـ ش ) : ١٨ـ  ١٦:  ٨٣(
، @ من قرن المسيح، ةاليوبيل أقوى الشبھات عندي على كون كاتبه من أھل القرون المتوسط

  حتى بّين الدكتور سعادة ضعفھا بدقة نظره : فلم يبق للباحثين دليل 
  
  

  ـ ٣٥ ـ



�ام ��ذا المق��ي ھ��ة  ))يعّول عليه ف��ي ( مقدم��ال ف��ر. ق��ة نظ��ه دق��يس في��عادة ل��دكتور س��ان ال��ن بي�. ولك
�ي@ مرة كل خمسين سنإِ روف أن اليوبيل اليھودي لم يحدث والمع ((المترجم ـ ل ) : ��ن  سة. ول�م

�ا إِ التاريخ ليوبيل يقع كل مئة سنة  ذكر في��ه الباب�@ في الكنيسة الرومانية. وكان أول من احتفل ب
�امن ��يوس الث��ا ١٣٠٠س44نة بونيفاس��د ... رأى الباب��رن جدي��ر ق��ل فج��ي ك��راره ف��زوم تك��ال بل�. وق

. ١٣٥٠سنة قع اليوبيل الثاني اكليمنضوس السادس تقصير المدة فجعله مرة كل خمسين سنة، فو
�نة  مرأَ ثم ��نةً  ١٣٧٩البابا أربانس السادس في س��ين س��!ث وث!ث��ل ث��رة ك��ه م��ل ب��ذكاراً  أْن ُيحتف�ت

�دم أن ��ا تق��رى مم��نة. فت��رين س��س وعش��ل خم��اني ك��ولس الث�ال44زمن لعمر المسيح. ثم جعله البابا ب
�نة  الوحيد��ة س��ل مئ��رة ك��ع م��و الذي يمكن فيه للكاتب أن يتكلّم عن يوبيل يق��ول م44ن النص44ف اھ

. ويترتب على ھذا أن يكون الكاتب معاصراً للشاعر دنته الشھير على ما مر' القرن الرابع عشر
  ا"لماع إليه في محله.

  
على أسفار العھد  ا"ط!عغير أنك إذا أعملت النظر في ما كان عليه الكاتب من سعة  ((  

ر عليك أن تفقه كيف يقع مثله في غلط @ يخفى عل �اك القديم تعذ'�ى البسطاء ولعل' الصواب أن ھن
�ة  أسقط الناسخ فيه بعض حروفخطأ في النسخ : ��رأ مئ��ارت تق��ة فص�من كلمة خمسين ا"يطالي

  .  )) إِ ھذا الخط8ن' في رسم  الكلمتين ما يسھل الوقوع في مثل 
  

�ظ  ـ  ��رى. فلف��ة أخ��ة بكلم��ة كلم��ل استعاض��ة، ب��ن كلم��روف م�ك!ّ ليس ھذا إسقاط بعض ح
�ين با"��ة خمس��ة  (( Cinquento ))يطالي��ظ مئ��ى لف��قاط إل��ه با"س��ن تحريف��ه  (( Cento ))@ يمك�8ن
) صحيح غير محرف. وھو  Centoوتحريفھا كلھا. فالنص ( مئة  إسقاط نصف الكلمةيقتضي 

�ع دليل مادي أثري من إنجيل برنابا المنحول على زمن واضعه : النصف ا��رن الراب�8ول من الق
�رنين، فإلى التطور في تحدي نه يشيرأَ عشر. وبما ��د دام ق��رن إِ د سنة اليوبيل، وق��ى الق��ل إل��ا نص�نن

  السادس عشر.
  

ونذھب إلى أبعد من ذلك بدون خطل و@ وجل. فإنجيل برنابا المنحول كما ظھر لنا من   
�الم ��ي الع��و@ً ف��ل مجھ��ن أن يظ��! يمك��!مية : ف�ا8دلة المتراكمة وضعه مسيحي أسلم، في بيئة إس

  فالمسيحي حتى يجده ا8خ مارينو في مكتبة الباباا"س!مي 
  
  

  ـ ٣٦ ـ



�وى ��ه س��اً عن��يس مترجم��ر؛ ول��خة سكتس الخامس في آخر القرن السادس عش��ك النس��بانيةتل� ا8س
  التي فقدت.

  
�ر إِ ) تفضح عھد واضعة : ١٨:  ٨٣ورة (فسنة اليوبيل المذك  ��ع عش�نه ما بين القرن الراب

�ا  ))وى الشبھات على كون كاتبه من القرون الوسطى ـأق ((والسادس عشر. وھكذا فقد صحت �كم
  شعر السيد محمد رشيد رضا، منشئ المنار.

  
*  

  
  المسيحية على واليھودية اMس]م تعاون تحريضاته من يرشح : تاسع دليل  

  
�ب   ��ن رواس��ول م��ل المنح��ذا ا"نجي��اعيف ھ��ي تض��ا ف��حيح م��تنتاج الص��ك ا@س��د ذل�ويؤي

  سة، ومقا@ت إس!مية شائعة.مسيحية، وإسرائيليات مدسو
  

�يس   ���يطان، ورئ��ن الش��الكھنوت م��يحي : ف��وت المس��ى الكھن��د عل��ب حاق��عر أن الكات�تش
  الشياطين كان كاھناً أعظم.

  
�ل :   ��دعوى ا"نجي��ّترون ب��ادقون،  ((والكھنة يتس��اء ص��دي أنبي��أتي بع��وع : @ ي��اب يس�فأج

�ة��اء الكذب��ن ا8نبي��ر م��دد غفي��أتي ع��ن ي��ن S، ولك��لون م��يطان مرس��ي. 8ن الش��ا يحزنن��و م�، وھ
  ).١٠ـ  ٨:  ٩٧( ))نجيلي إِ ون بدعوى سيثيرھم بحكم S العادل فيتسّتر

  
�بب  ((سبب ارتداد المسيحيين عن دينھم : والكھنة   ��ذلك الس��ن S ل��اس ع�كم وكم تحّول أن

  ).٢٧ـ  ٢١:  ٦٨( ))وذھبوا ليعبدوا ا8وثان بذنبكم أيھا الكھنة 
  

على َمن حكموا على الكاتب بقطعة وحرمه من المسيحية، بحملته على وتشعر بردة فعل   
و ـوما أرھب قضاء S : يھلك القاضي وينج ((كله )!  ٤٩الذين يقضون دون أن ُينصبوا قضاًة ( 

�ي ٢٨:  ٥٠(  ))المقضي عليه ��وكله ). ل��ارينو ابا (ـس برن��وذ ا8خ م��ذي  ((: ) بمنب��أل ال��ٍذ س�فعندئ
�يطان، يكتب يسوع سراً بدم��دعني الش��يد أيخ��ا س��وع : @ وھ44ل أك44ون منب44وذاً وعه : ي��اب يس�؟ فأج

  تأسف يا برنابا 8ن الذين
  
  

  ـ ٣٧ ـ



�اة   ��فر الحي� ١٩( ))اختارھم S قبل خلق العالم @ يھلكون : تھلل 8ن اسمك مكتوب في س
  ).٦ـ  ٤: 
  

�رويقّرب المسيحية ورؤسائھا، ويتقّرب يحمل على   ��ن آدم، @ الموسوية : الختان ش�يعة م
�ون إ (()؛ ١٥ـ  ٨:  ٢٣من موسى فقط (��ر مخت��ل غي��ن رج��ذا ٣:  ٢٢( ))ن الكلب أفضل م�)، وھ

�ردوس (���ن الف���روم م���عب S (١٧:  ٢٢مح���ن ش���وع م���ين ١٥:  ٢٣) مقط���ع ب���ان يجم��). والخت
  ).٣٤:  ٣٢المسلمين واليھود. كذلك دعوته ل!متناع عن ا8طعمة المحرمة التي تنّجس (

  
�ي ئ). ويسوع وت!ميذه يتوض١١:  ٣٨؛ ٢١ـ  ٧:  ٢٩وضوء (وكذلك ال  �ون للص!ة. وھ

�ول ١٢ـ  ٩:  ٣٨خطيئة بدون وضوء (��!مية. والفص��ا ا"س�). ويداومون على الص!ة في أوقاتھ
�دعو ٢٩ـ  ٢٦(��وع ي��رائيل  (() تعظيم "براھيم أبي إسحاق وإسماعيل! ويس��ه إس�ـ  ٨:  ٣١( ))"ل

  ).١٨٢ـ  ١٨٠)؛ ويعظم كتاب موسى (٢١
  

) كأنه ليكفر ٩:  ٢٢( ))ما أكفر ا"نسان لعدم وفائه بعھد S مع عبده إبراھيم  ((: ويقول   
�ى ��ان عل��ذي ك��يحيين ال��ع المس��راعھم م��ي ص�المسيحيين، ويدعو للتآخي بين المسلمين واليھود، ف

�ق��ية، تنطب��ة ا8ندلس��ي البيئ��رن  أشّده في ا8ندلس بعد الحروب الصليبية. وھذه الدعوة، ف��ى الق�عل
  الرابع عشر إلى السادس عشر.

  
*  

  
  الحقيقي. برنابا من )) برنابا إنجيل (( فليس : عاشر دليل  

  
  يدعي واضع إنجيل برنابا أنه من صحابة المسيح، والشاھد العيان لما يرويه عن يسوع.   

  
�ن   ��يس م��ول، ل��ولس الرس��ع ب��يح م��ابع المس��ي، ت��ا الحقيق��ھور أن برناب��روف والمش�والمع
  بة المسيح الذين عاشوا معه. @ بل ليس من أھل فلسطين. بل ھو يھوديصحا

  
  

  ـ ٣٨ ـ



�رة المسيحية الدعوة وبلوغ السماء، إلى المسيح رفع بعد المسيحي الدين إلى اھتدى قبرص من� جزي

  ). ٣٧ ـ ٣٦ : ٤ ا8عمال سفر ( قبرص
  

  المزّور. يّدعي كما عيان، بشاھد إذاً  ھو فليس  
  

�ا  ��ار برناب��م ص��و@  ث��يرية. ول��فاره التبش��ه وأس��ي دعوت��ولس ف��ول ب��ق الرس��ي رفي�الحقيق
�ال ��فر أعم��روي س��ا ي�عقيدتھم الواحدة في المسيح والمسيحية ما ترافقا وت!زما في الدعوة لھا كم
�بب ��ل بس��دة، ب��دة الواح��بب العقي��ر، @ بس��ر ا8م�الرسل. ولكنھما اختلفا على السفر معاً للدعوة آخ

�ّل يوحنا مرقس الذي أنف ب��ولس ظ��ن ب��ابقة. ولك��ة س��ي رحل��ا ف�ولس أن يصحبھما بعد أن فارقھم
  ).  ٦:  ٩كور  ١على الوفاء لزميله في الدعوة ( 

  
�ع يدعي كما الحقيقي وبرنابا بولس بين العقيدة في خ!ف من فليس  ��ل (( واض��ا إنجي� )) برناب

  خاتمته. وفي مقدمته، في
  

  مفضوح. ظاھر الحقيقي برنابا على فالتزوير  
  

   المنحول؟ )) برنابا إنجيل (( واضع ترى يا ھو فمن : خاتمة  
  

�ح أن   ��لوبية يتض��ا  ((من كل ھذه ا8دلة الموضوعية وا8س��ل برناب��زّور.  ))إنجي��ول م�منح
  كما يزعم في عنوانه، وكما يريد بعض الجھلة أن يوھموا الناس. ))ا"نجيل الصحيح  ((فليس ھو 

  
�يس وذلك لسبب بسيط : 8نه ينقض ا"ن  ��يحيين : فل�جيل والقرآن، وعقيدة المسلمين والمس

�وى ��ريم، س��ن م��ى اب��د S، @ عيس��ن عب�من أحد في العالين ادعى أن المسيح الحقيقي ھو محمد ب
  ر!المزو'  ))إنجيل برنابا  ((ا8فاك ا8ثيم واضع 

  
ولكن ما ھو سبب تمسك بعض المسلمين من علماء وجھلة بالقول بصحته؟ فالسيد رشيد   

�ه ر��ر ) أن��ث!ث  ((ضا يعتمده في تفسير المنار؛ ويقول في ( مقدمة الناش��ائل ال��ي المس��ا ف��م لن�يحك
  . وفاته ))الخ!فية : التوحيد، وعدم صلب المسيح، ونبوءة محمد ص 

  
  

  ـ ٣٩ ـ



�ل'مة،  ((ما يقوله عن غيره : ��دة مس�فإن كثيراً من الباحثين يبنون أبحاثھم على فرض يتخذونه قاع
�هان فاوربما ك��ه مثل��ي علي�(ش).  )) �ن م44ا بن44ي عل44ى الفاس44د فاس44ٌد حتم44اً : سداً؛ فيجيء كل ما بن

�ه ��ا يبني��ل م��ريم، فك��ن م��ى، اب�وبما أن محور إنجيل برنابا أن محمداً ھو المسيح الحقيقي، @ عيس
�اً. �على ھذا ا8ساس، الفاسد بحسب ا"نجيل والقرآن، من المسائل الث!ث الخ!فية، فھو فاسد حتم

�فيه ذاك ��م أن تس��ع العل��ذا م��ل  ((ھ��!م  ))ا"نجي��ف ا"س��ي موق��يئاً ف��ر ش�ر، @ يغي �زو'��ول الم�المنح
ا ھو حقيقي كثر مم' أَ الخ!ف فيھا ظاھري وحرفي والمسيحية من تلك المسائل الث!ث الخ!فية. و

  وموضوعي، كما أبانه ا8ستاذ الحداد مراراً في كتبه ومقا@ته.
  

  ���واھري إِ ي وسْرد سيرة المسيح ف��اوي ج��يخ طنط��اً الش��ل أيض��ا حم��و م��ي ھ��ا القرآن�طارھ
�يح ��ه ( المس��ي كتاب��حار ف��د الس��د الحمي��تاذ عب��ذلك ا8س��يره؛ وك��ي تفس��ا ف��ل برناب�على اعتماد إنجي

وكان أشرف لھما و8مثالھما اعتماد ا"نجيل والقرآن من دون كتاب بط!نه عيسى، ابن مريم ). 
  ظاھر.

  
�ى أن أَ و  ��ك وأدھ��ن ذل��ب م��ي عج��رات ف��ي ( محاض��رة ف��و زھ��د أب��يخ محم��ّدى الش�يتح

�دي إِ ) النصارى ب ٦٧ص  ١٩٤٩قاھرة ال ٢النصرانية ـ ط��ذا التح��ا. ھ��ل برناب��!ن إنجي��ار بط�ظھ
�ذا ��د ھ��بياني بع��دي الص��ال للتح��ن مج��ل م��اليبه : فھ��اريخي وأس��د الت��احبه بالنق��ل ص��ى جھ��دل عل�ي

  الكتّيب الصغير؟
  

وقد نقل الشيخ محمد بيرم  ((دمة الناشر ـ ت ) : محمد رشيد رضا في ( مقيضيف أيضاً   
�ة أَ نه رأَ ي عن رحالة إنكليز��ل، مكتوب��ن ا"نجي�ى في ( دار الكتب البابوية ) في الفاتيكان نسخة م
�مه و ((، قبل بعثة النبي ص وفيھا يقول المسيح بالقلم الحميري��دي اس�مبشراً برسول يأتي من بع

�لمين الحرف؛ وذلك موافق لنص القرآن ب ))حمد أَ ��ن أَ . ولكن لم ينقل أحد من المس��يئاً م��ه رأى ش�ن
�ل لھذه ا8ناجي� التي فيھا البشارات الصريحة. فيظھر أن في مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك ا8ناجي
�ا  والكتب��ل برناب��ن إنجي��بھة ع��ل ش��ر 8زال ك��و ظھ��ا ل��ى، م�التي كانت ممنوعة في القرون ا8ول
  عمى. ف! يليق بالعلماء مثل ھذه ا8ضاليل لخداع البسطاء. . ـ يا قوم، إن الھوى ))وغيره 
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�دين : إِ ��ؤمنين والملح��ا، للم��ل خزائنھ��ي ك��راعيھا، ف��ى مص��ة عل��ان مفتوح��ة الفاتيك�ن مكتب
  اذھبوا وفتشوا، و@ ُتضلوا الناس بالتخمينات، والتلفيقات!

  
�حيحالطامة الكبرى أن تنتقل الدعوة "ِ و��ه الص��ا أن��ة  نجيل برناب��ن حلق��ه، م��ھاد ب�وا@ستش

�امعيھم ��ول س��خرون بعق��وم يس��أن الق��ون. ك��ة والتلفزي��ي ا"ذاع��دريس ف��ات الت��ى حلق��اء، إل�العلم
رة على ا"نجيل صح شھادة ( إنجيل برنابا ) المزو' ع!َم الضجة الكبرى، ع!م؟ ھل توعلمھم! ـ 

�ت��ب والقرآن معاً، وعقيدة ا"س!م والمسيحية معاً؟! أم يشفع لھا، ويس��رھم، كس��ي نظ��ادھا، ف�ر فس
�ھاد��ن ش��ى م��و أت��ة ول��ث!ث الخ!في��ائل ال��ي المس��ل؟! رخيص ف��ل ا"نجي��رآن قب��ى الق�ن إِ ة زور عل
  ا"س!م الحنيف بغنى عن شھادة زور من مارق فاجر.

  
*  

  
فإنجيل برنابا في تفكيره وتعبيره، ومواضيعه وأسلوبه، الذي يزخر بالرواسب المسيحية   

  يدل على أن واضعه مسيحي أسلم. فمن ھو يا ترى؟ والمقا@ت ا"س!مية
  

مارينو المسلم الذي @ شك عندي أن واضع ( إنجيل برنابا ) ھو الراھب ا"يطالي، ا8خ 
�ة  ا8سبانيةتذكره مقدمة الترجمة ��ا الترجم��ا نقلتھ��ي كم�التي قام بھا ( مصطفى العرندي ) ا8ندلس

�دي ال الراھا"نكليزية وعربھا صاحب الترجمة العربية. ق�ن إب المسلم ومساعده مصطفى العرن
ّدد فيھا بالقديس بولس الرسول. يرناوس وفي عدادھا رسالة ينعلى رسائل "عثر  ((ا8خ مارينو 

�إو��ديس برن��ل الق��ن ـن إيرناوس أسند تنديده إلى ( إنجي��اً م��ت ... مقرب��ك الوق��ن ذل��بح م�ابا ). فأص
�ته تس الخامس. فحدث يوماً أنھما دخسالبابا سك�! معاً مكتبة البابا، فران الكرى على أجفان قداس

�ده فأحب مارينو ��ع ي��ذي وض��اب ا8ول ال��ان الكت��ا. فك��ق الباب��ى أن يفي�أن يقتل الوقت بالمطالعة إل
عليه ھو ھذا ا"نجيل نفسه. فكاد يطير فرحاً من ھذا ا@كتشاف. فخبأ ھذه الذخيرة الثمينة في أحد 

  ابا فاستأذنه ردنيه ولبث إلى أن استفاق الب
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�دين ��ك ال��ر ذل��ى أث��اعتنق عل��يم. ف�با@نصراف حام!ً الكنز معه. فلما خ! بنفسه طالعه بشوق عظ
ن ا�خ مارينو الراھ44ب ال44ذي إِ  إلى الخرافة منھا إلى ا8ساطير. . ـ إنھا رواية أقرب ))ا"س!مي 

س44اعدة مص44طفى العرن44دي م وحرمت44ه الكنيس44ة ھ44و واض44ع ( إنجي44ل برناب44ا ) المنح44ول، بملأس44
�ر : ا8سبانيةإلى  هترجمم ا�ندلسي��ادس عش��رن الس��ر الق��ي أواخ��ا، ف��ة الباب�، @ مكتشفه في مكتب

  قصته الملّفقة تدل عليه.
  

�و أَ وما   ��ى. فھ��اب موس��ى كت��ذب عل��يح، ك�شبه الليلة بضحاھا. فكما كذب على إنجيل المس
�وع جدُت كتّيباً لقد و ((:  الم ا"سرائيلي نيقودموس قالـالع يقص أن��ى ويش��د موس��اً بي� قديماً مكتوب

ففيه مكتوب أن إسماعيل ھو أب للمسيح ( ماسيا )؛ وإسحاق أب . وھو كتاب موسى الحقيقي... 
�يس��اب 8ن رئ��ذا الكت��راءة ھ��ن ق��ي  لرسول المسيح ( ماسيا ) ... لم أتمكن م��ُت ف��ذي كن��ة ال�الكھن

  ).١٩١( ))ن إسماعيلّياً قد كتبه إي قائ!ً : نمكتبته نھا
  

�طورة   ��ى ا8س��ل عل��ى دلي��اب موس��ن كت��ة ع��طورة الثاني��ھذه ا8س��ا ا8ول��ول فيھ��ي يق�ى الت
�وله  ((نه وجد إالراھب المسلم �ا"نجيل الصحيح ليسوع المسّمى المسيح، بحسب رواية برنابا رس

  في مكتبة البابا، في أواخر القرن السادس عشر. ))
  

  المنحول؟  اإنجيل برنابالفصل : َمن نصّدق، القرآن أم القول   
  

�ذه إومحور ( إنجيل برنابا )   ��ريم. وھ��ن م��ى، اب��د S، @ عيس�ن المسيح ھو محمد بن عب
شھادة زور على ا"نجيل والقرآن معاً : فكيف يصح 8ھل القرآن و8ھل ا"نجيل أن يقبلوا شھادة 

   !زور على ا"نجيل والقرآن معاً؟
  

سنة يشھدون على  ١٣٨٤نة، والمسلمين أجمعين منذ ن المسيحيين أجمعين منذ ألفي سإو  
.S وجه السماء وا8رض أن المسيح ھو يسوع, عيسى، ابن مريم، @ محمد بن عبد  
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�أتي��زور وي��ول، م��ب أو مجھ��لم راھ��د أس��ه ق��ة، نبذت��ان الكنيس��مه ك��ارينو، ا8خ اس��ّفه م��ده ويس� وح

 ويوجد الناصري؛ يسوع @ محمد، ھو المسيح نإ ويقول والقرآن، وا"نجيل يحيين،والمس المسلمين

   !)؟ برنابا إنجيل ( بصحة ويقول المزورة، شھادته يقبل عاقل، مسلم أو عاقل، حييمس
  

   !وعقولنا بعقولكم رحمة أ@ قوم،    
  

   !وعلمنا بعلمكم رحمة أ@    

  
   !زور شھادة كل من والقرآن با"نجيل رحمة أ@    

  
   والقرآن. ا"نجيل على زور شھادة منحولال ) برنابا إنجيل ( فإن  

  
  
  
  
  

B  
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  فھرس
  

  ٣   الكبرى الضجة :  توطئة
      

  ٥  محمد نهإِ  ـ ؟ المسيح ھو َمن :  أول بحث

      
  ٦  الحواريين لرسله ذلك إع!ن :  أو0ً    

  ١٠  ورؤسائه للشعب ذلك إع!ن :  ثانياً    

    ً   ١٢  يسوع محاكمة في 8خيرا التصريح :  ثالثا
      

  ١٥   والقرآن ا"نجيل على رةمزو'  أخرى مواضيع :  ثان بحث

      
  ١٥  الشبه أسطورة :  أو0ً    

  ١٨  يرّدھا الكبير المفسر الرازي ـ     

  ١٩  القرآن في لھا حقيقي أساس @ ـ     
      

  ٢٠   المعمدان ويحيى برنابا إنجيل :  ثانياً    

  ٢١  فيه نجيلا" شھادة ـ     

  ٢٢  فيه القرآن شھادة ـ     
      
    ً   ٢٣   بالتحريف كلھا المنزلة الكتب يتھم المحرpف :  ثالثا

  ٢٣  التحريف باستحالة القرآن شھادة ـ     

  ٢٤  التحريف باستحالة المفّسرين شھادة ـ     
  



  
  ٢٥   أخرى أدلة :  ثالث بحث

      
  ٢٥   العالم في الوحيدة ا8صلية يةا"يطال النسخة تاريخ من :  أول دليل   

  ٢٦   ) برنابا إنجيل ( يعرف عشر السادس القرن قبل التاريخ في أحد @ :  ثانٍ  دليل   

  ٢٧   ا"يطالية لغته من :  ثالث دليل   

  ٢٧   الوسطى القرون من وك!مه ) برنابا إنجيل ( فلسفة :  رابع دليل   

  ٢٩  الوسطى القرون صوفية ھي ) ابابرن إنجيل ( صوفية :      خامس دليل   

  ٣١  ليسوع معاصر من ليست والجغرافية التاريخية أغ!طه :      سادس دليل   

  ٣٣   الوسطى القرون من ) برنابا إنجيل ( تعابير :  سابع دليل   

  ٣٥  بنفسه نفسه يفضح ) برنابا إنجيل ( واضع :  ثامن دليل   

  ٣٧  المسيحية على واليھودية ا"س!م اونتع تحريضاته من يرشح :  تاسع دليل   

  ٣٨  الحقيقي برنابا من ) برنابا إنجيل ( فليس :       عاشر دليل   

  ٣٩   المنحول؟ ) برنابا إنجيل ( واضع ُترى يا ھو فمن :  ةـخاتم

  ٣٩  بصحته بعضھم تمّسك سبب ـ        

  ٤١  ضعهاو ھو المزعوم مكتشفه ـ     

    : نصّدق َمن : الفصل القول ـ     

  ٤٢   المنحول؟ ) برنابا إنجيل ( أم الكريم القرآن                

 

  


