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منشورات المكتبة البُولسيّة
طبعة ثالثة  ،جونيه ٢٠٠

توطئة
قامت ضجة كبرى في العالم العربي واإلسالمي سنة  ١٩٠٨ل َّما ترجم الدكتور
سعادة ،بإِيعاز من السيد محمد رشيد رضا ،منشئ مجلة المنار )) ،إنجيل برنابا (( عن
ترجمة إنكليزية ظھرت سنة  ١٩٠٧عن األصل اإليطالي المحفوظ في مكتبة بالط فيـَّنا.
ثم تج ّددت الضجة في العالم العربي سنة  ١٩٥٧لما ج ّددت الطبع مطبعة محمد
علي صبيح وأوالده بميدان األزھر بمصر.
وسبب الضجة الكبرى أن إإلنجيل برنابا الذي يسمي نفسه )) اإلنجيل الصحيح
ليسوع المسمى المسيح (( يوافق في ظاھر روايته لسيرة السيد المسيح وشخصيته ما ورد
عنھما في القرآن الكريم والحديث الشريف.
وانقلبت الضجة اليوم تحديا ً لشعور المسيحيين ،بالحلقات التلفزيونية التي يعقدھا
شيخ جليل في اإلذاعة السورية ،من غير وازع من علمه وال من الرأي العام.
وفات الجميع أن إنجيل برنابا إنما ھو في حقيقته شھادة زور على القرآن الكريم
واإلسالم الحنيف.
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بحث أول  :من ھو

المسيح؟ ـ )) إن اسمه المبارك  :محمد (( ) .( ١٧ : ٩٧

يعلّمنا القرآن الكريم أن السيد المسيح ھو عيسى ،ابن مريم.
في البشارة به  )) :إِذ قالت المالئكة  :يا مريم إِن  Sيبشرك بكلمة منه اسمه المسيح،
عيسى ،ابن مريم  :وجيھا ً في الدنيا واآلخرة ،ومن المقربين (( ) آل عمران .( ٤٥
في التعريف به  )) :إنما المسيح ،عيسى ،ابن مريم  :رسول  ،Sوكلمته ألقاھا إلى مريم،
وروح منه (( ) النساء ( ١٧٠؛ )) ما المسيح ،ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل (( )
المائدة .( ٧٨
في رفعه ح ّي ا ً إلى السماء  )) :وبكفرھم ) اليھود ( وقولھم على مريم بھتان ا ً عظيم ا ً!
وقولھم  :إنـَّا قتلنا المسيح ،عيسى ،ابن مريم! وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لھم!  ...وما قتلوه
يقيناً ،بل رفعه  Sإليه .وكان  Sعزيزاً حكيما ً (( ) النساء .( ١٥٧
في تكفير القائلين إِن  Sھو المسيح  )) :لقد كفر الذين قالوا  :إن  Sھو المسيح ،ابن
مريم! ـ ق ْل  :فمن يملك من  Sشيئاً ،إِن أراد أن يُھلك المسيح ابن مريم ،وأمه و َمن في األرض
جميعا ً (( ) المائدة  .( ١٩ويكرّ رھا  )) :لقد كفر الذين قالوا  :إن  Sھو المسيح ،ابن مريم! ـ وقال
المسيح  :يا بني إسرائيل اعبدوا  Sربي وربكم (( ).(٧٥
في تكفير كل تربيب  )) :اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا ً من دون  ،Sوالمسيح ابن
مريم! وما أُمِروا إال ليعبدوا إِلھا ً واحداً ،ال إِله إال ھو (( ) برا َءة .( ٣٢
حتى صار )) المسيح (( في لغة القرآن اسم علم البن مريم  )) :لقد كفر الذين قالوا  :إن
 Sھو المسيح ،ابن مريم! وقال المسيح  :يا بني إسرائيل  ) (( ...المائدة ( ٧٥؛ )) وقالت اليھود
 :عزيز ابن  !Sوقالت النصارى  :المسيح ابن  ) (( Sبرا َءة ( ٣١؛ )) لن يستنكف المسيح أن
يكون عبداً  ،bوال المالئكة المقربون! (( ) النساء .( ١٧١
ـ٥ـ

وال نجد في القرآن ،وال في الحديث ،وال في السيرة ،وال في التفسير ،وال في علم
الكالم ،وال عند الصوفيين ،وال في اإلسالم كله حتى اليوم مَن قال إن المسيح ھو غير عيسى،
ابن مريم.
وأتب ـاع عيسى ،ابن مريم ،يس ـمونه أنفس ـھم ،منذ ألفي سنة ،قب ـل الق ـرآن وبع ـده
المسيحيين (( من اسم المسيح .والمسلمون يقتفون آثار القرآن ويسمون أتباع عيسى ،ابن مريم
حتى اليوم )) المسيحيين ((  .والناس كلھم ،في مشارق األرض ومغاربھا يقارنون بين اإلسالم
والمسيحية ،إسالم القرآن والمسلمين ،ومسيحية اإلنجيل والمسيحيين .وما قال أحد قط إن السيد
المسيح ھو غير عيسى ،ابن مريم؛ حتى ظھر إنجيل برنابا بفريته التي يطبّلون لھا ويزمّرون.

))

*
إنجيل برنابا يعلم ،ويجعل محور تعليمه ،أن المسيح ھو محم44د بن عبد  ،Sال عيسى،
ابن مريم! وھو يصرّ ح بذلك على ثالث مراحل.
أوالً  :لرسله الحواريين
بدأ بتالميح .يذكر على الدوام أن ابن الموعد إلبراھيم ھو إسماعيل ،ابن أمته ھاجر؛ ال
إسحاق ،ابن زوجته الشرعية سـارة .وذلك منذ مطلع دعوة يسوع  )) :فأجاب المالك جبريل :
انھض يا يسوع واذكر إبراھيم الذي كان يريد أن يقدّم ابنه الوحيد إسماعيل ذبيحة  ،Sليتم كلمة
.(١٥ : ١٣) (( S
وحين اصطفى يسوع صحابته ،الرسل الحواريين ،أعلن لھم  )) :لقد جاءت األنبياء كلھم
إِال رسول  ،Sالذي سيأتي بعدي ،ألن  Sيريد ذلك حتى أھيّء له الطريق (( ).(٦ : ٣٦
فمحمد ھو رسول  ،Sونور  ،Sأي مسيح  Sمنذ خلق آدم  )) :فلما انتصب آدم على
قدميه رأى في الھواء كتابة تتألق كالشمس ،نصھا  ) :ال إله إال  !Sمحمد
ـ٦ـ

رسول  ( !Sـ أشكرك أيھا الرب إلھي ألنك تفضّلت فخلقتني .ولكن أضرع إليك أن تنبئني ما
معنى ھذه الكلمات  ) :محمد رسول  ( Sـ مرحبا ً بك يا عبدي آدم .وإني أقول لك :إنك أول
إنسان خلقت .وھذا الذي رأيته ھو ابنك الذي سيأتي إلى العالم بعد اآلن بسنين عديدة .وسيكون
رسولي الذي ألجله خل ُ
قت كل األشياء والذي متى جاء سيكون نوراً للعالم ،ھو الذي كانت نفسه
موضوعة في بھاء سماوي ستين ألف سنة قبل أن أخلق شيئاً .حينئذ كتب  Sعلى ظفر إبھام يد
آدم اليمنى  ) :ال إله إِال  !( Sوعلى ظفر إبھام اليد اليسرى  ) :محمد رسول  !( Sفقبل
اإلنسان األول بحنو أبوي ھذه الكلمات (( ) ١٤ : ٣٩ـ .( ٢٨
وعند خروج آدم من الجنة رأى فوق باباھا  )) :ال إِله إال  .Sمحمد رسول :٤١) (( S
 .(٣٩وھكذا يأخذ محمد شخصية المسيح في التوراة.
ول َّما بدأ يسوع دعوته أرسل األحبار يسألونه َمن ھو  )) :فاعترف يسوع وقال  :الحق
أقول إِني لست المسيح ـ ماسيا (((٥ : ٤٢) ١؛ بل )) أنا صوت صارخ في اليھودية كلھا ،يصرخ
 :أعدوا طريق رسول الرب كما ھو مكتوب في أشعيا (( ) ٥ : ٤٢قابل يو  ١٩ : ١ـ .( ٢٧
يضع على لسان يسوع كالم يحيى المعمدان الذي ال وجود له في إنجيل برنابا .فھو يحرف
األقوال واألحداث والشخصيات .وھذا أسلوبه في فصوله كلھا ،كما في حادث التجلّي مثالً )٤٢
 ١٩ :ـ .(٧١
ثم جاءت التصاريح .بعد تلك اإلِشارات الواضحة ،تجمع الرسل الحواريون إلى يسوع
وسألوه بواسطة أندراوس  )) :لقد حدثتنا بأشياء كثيرة عن المسيح ـ ماسيا ـ فتكرّ م بالتصريح لنا
بكل شيء (( !
وفي جواب طويل قال يسوع  )) :ھكذا وعد  Sإبراھيم قائالً  :انظر ،إني بنسلك أبارك
كل قبائل األرض .وكما حطمت ،يا إبراھيم ،األصنام تحطيماً ،ھكذا سيفعل نسلك! ـ أجاب
يعقوب  :يا معلم قل لنا بمن يكون ھذا العھد؟ فإِن
ـــــــــــــــــــ
) (١نالحظ أن الترجمة العربية تعرّب  Messieحرفي ا ً )) ماسيا ((  ،ال باللفظ العربي المشھور )) المسيح (( :
وھكذا يضيع على القارئ العربي العادي جوھر افتراء إنجيل برنابا.

ـ٧ـ

اليھود يقولون  :بإسحاق؛ واإلسماعيليون يقولون  :بإسماعيل ((  .ثم يحاول برنابا أَن يطعن
بالنبوة والحجة القاطعة التي بھا كشف يسوع عن سر شخصيته السامية بأنه ابن داود وربه معا ً
) متى  ٤١ : ٢٢ـ  ٤٥مرقس  ٣٥ : ١٢ـ  ( ٣٧فقال  :بما أن المسيح ھو رب داود فال يمكن أن
يكون ابنه ،ب44ل م44ن غي44ره! ويختم بقوله  )) :صدقوني ألني أقول لكم الحق  :إِن العھد يكون
بإسماعيل ،ال بإِسحاق! (( ) ١٩ : ٤٣ـ  .(٣١وھذا تحريف مفضوح لصريح التوراة والزبور
والنبيين واإلنجيل معاً.
وشعر واضع إنجيل برنابا بتھمة التحريف لكتاب  Sتالحقه ،فردّھا إلى أھل الكتاب
كلھم  )) :حينئ ٍذ قال التالميذ  :يا معلم ،ھكذا ُكتب في كتـاب موسى أن العھـد يكون بإسحاق )
تكوين  ٢١ : ١٧قابل رو  ٧ : ٩غال  ٢٢ : ٤و .( ٢٨أجاب يسوع متأوھ ا ً  :أجل ھذا ھو
المكتوب! ولكن موسى لم يكتبه ،وال يشوع ،بل أحبارنا الذين ال يخافون  ١ : ٤٤) (( !Sـ .(٤
ويمعن في التحريف في قصة ابن إبراھيم الذبيح .تقول التوراة  )) :خذ ابنك وحيدك حبيبك
إسـحاق واذھب إلى أرض موريّا وھنـاك تقربـه ضحية على الجبل الـذي أوريك (( ) تكوين ٢٢
 ١ :ـ   .( ٣ويقول إنجيل برنابا المنحول  )) :فكلم  Sحينئ  ٍذ إبراھيم قائالً  :خذ ابنك ،بكرك
إسماعيل ،واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة ـ فكيف يكون إسحاق البكر ،وھو ل ّما وُ لِد كان إسماعيل
ابن سبع سنين (( ) ١٠ : ٤٤ـ  .(١١إنه يستجلب النص ويُغالط فيه .كان إسماعيل أكبر من
إسحاق ولكنه كان ابن األ َمة فال يرث مع ابن الحرة الشرعية ،ال أمواله وال مواعيده .ويصدّق
القرآن ذلك بقوله  )) :ووھبنا له ) إبراھيم ( إسحاق ويعقوب ،وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ((
) العنكبوت  .( ٢٧فإنجيل برنابا يزوّ ر على التوراة واإلنجيل والقرآن.
وفي الموقف اإلنجيلي الحاسم الذي فيه اعترف الرسل الحواريون ،بعد خبرة سنة
ونيف ،بلسان بطرس زعيمھم أن يسوع ،ابن مريم ھو )) المسيح ،ابن  Sالحي (( ) متى : ١٦
 ١٦مرقس  ٢٩ : ٨لوقا ( ٢٠ : ٩؛ يروي إنجيل برنابا المنحول  )) :أجاب
ـ٨ـ

يسوع  :وما قولكم أنتم فيّ ؟ أجاب بطرس  ) :إنك المسيح ابن  .( Sفغضب حينئذ يسوع
وانتھره بغضب  :اذھب وانصرف عني ألنك أنت الشيطان وتحاول أن تسيء إليّ  .ثم ھدّد
اإلثني عشر قائالً  )) :ويل لكم إذا صدقتم ھذا ،ألني ظفرت بلعنة كبيرة من  Sعلى كل َمن
يصدّق ھذا (( ) ١ : ٧٠ـ  .( ٧وھكذا يُنكر يسوع برنابا ويستنكر إلھيته ،ال بل مسيحيته أيضاً.
فھل من تزوير مفضوح أكثر من ھذا على اإلنجيل والقرآن معاً ،وعلى اإلسالم والمسيحية معا ً،
وعلى اإلسالم والمسيحية معاً؟
وإذا لم يكن عيسى ،ابن مريم ھو المسيح ،فمن ھو يا ُترى؟ يسوع يصرّ ح لرسله
الحواريين  )) :أما من خصوصي فإني قد أتيت ألھيء الطريق لرسول  Sالذي سيأتي بخالص
العالـم .ولكـن احذروا أن تغشوا ألنه سيأتي أنبيـاء كـذبة كثيرون يأخذون كالمي ) يؤولونه (
وينج ّسون إنجيلي (( ) ٨ : ٧٢ـ  .(١١فإنجيل برنابا المنحول يزوّ ر شخصية السيد المسيح
عيسى ،ابن مريم ورسالته بخالص العالم ،ويعطيه دور يحيى المعمدان كما في اإلنجيل
والقرآن ،وذلك ضد اإلنجيل والقرآن معاً.
وفي نظر إنجيل برنابا المنحول فمن ھو المسيح المنتظر ،إذا لم يكن عيسى ،ابن مريم؟
ـ )) حينئ ٍذ قال اندراوس  :يا معلم اذكر لنا عالمة لنعرفه .أَجاب يسوع ،إِنه ال يأتي في زمنكم،
بل يأتي بعدكم بعدة سنين ،حينما يُبطل إنجيلي ،وال يكاد يوجد ثالثون مؤمناً .في ذلك الوقت
يرحم  Sالعالم فيرسل رسوله الذي تستقرّ على رأسه غمامة بيضاء ،يعرفه أحد مختاريَّ ؛ وھو
سيظھره للعالم ... ١وسينتقم من الذين سيقولون إِني أكثر من إنسان  ...فمتى شوھد سقوط عبادة
األصنام إلى األرض واعترف أني بشر كسائر البشر ،فالحق أقول لكم أن نبي  Sحينئ ٍذ يأتي ((
) ١٢ : ٧٢ـ  .(٢٤تلك ھي العالمات األربع لظھور المسيح الحقيقي ،محمد بن عبد  : Sإبطال
اإلنجيل ،انتقام النبي اآلتي من المسيحيين ،سقوط األصنام ،االعتراف بيسوع بشراً ال أكثر.
وھذا أيضا ً تزوير مفضوح لشخصية محمد النبي الموعود :
ـــــــــــــــــــ
) (١إشارة إلى رواية السيرة البن ھشام عن لقاء الفتى محمد بالراھب بحيرى في رحلة تجارية مع عمه أبي
طالب إلى ديار الشام.

ـ٩ـ

فالقرآن يعترف بأن عيسى ،ابن مريم ھو المسيح ،وبأنه كلمة  Sوروح منه ) النساء ،( ١٧٠
ويدعو إلى إِقامة اإلنجيل الذي فيه ھدى ونور ) المائدة  ٤٩و ٦٩و.( ٧١
فاإلنجيل المتواتر ،والمسيحية قبل القرآن وبعده؛ ثم القرآن واإلسالم اعترفت جميعھا
على وجه الدنيا أن عيسى ،ابن مريم ھو المسيح الحقيقي ،ويأتي فاجر كواضع إنجيل برنابا
المنحول يس ّفه اإلنجيل والقرآن ،واإلسالم والمسيحية ،ويقول  :إن المسيح ليس عيسى ،ابن مريم
بل محمد بن عبد  !Sويطلب المغرورون من العالمين اإلسالمي والمسيحي أن يصدّق الناس أن
إنجيل برنابا ھو كما يدعي )) اإلنجيل الصحيح ليسوع المسمى المسيح ((  ،الذي طلع به ))
المسمى برنابا (( !! يا قوم )) ،إذا اب ُتليتم بالمعاصي فاستتروا (( !
*
ثانيا ً :للشعب ورؤسائه
إِن الفصول  ٩١ـ  ٩٨من إنجيل برنابا المنحول ھي قلب الكتاب كله؛ وفيھا يعلن يسوع
على مشھد من السماء واألرض أنه ليس المسيح ،بل المسيح ھو محمد بن عبد .S
على أثر معجزة عظيمة أحيى فيھا يسوع ميتاً ،ابن أرملة نائين )) حدث اضطراب عظيم
في اليھودية كلھا ألجل يسوع .فإن الجنود الرومانيين أثاروا بعمل الشيطان العبرانيين ،قائلين :
إن يسوع ھو  Sقد جاء ليفتقدھم! فحدثت بسبب ذلك فتنة كبرى حتى أن اليھودية كلھا تدججت
بالسالح ) .وكادت الفتنة توصلھم إلى حرب أھلية (  ...وقد نشأ ھذا عن اآليات العظيمة التي
فعلھا يسوع (( ) ١ : ٩١ـ  .(٧حينئ ٍذ ھرع الحبر األعظم والوالي الروماني والملك ھيرودس
ليحجبوا الناس والجند بعضھم عن بعض قائلين لھم  :أيھا األخوة أن ھذه الفتنة إنما قد أثارھا
عمل الشيطان .فإِن يسوع حي ،وإِليه يجب أن نذھب ،ونسأله أن يقدّم شھادة عن نفسه ،وأن
نؤمن به بحسب كلمته (( ) ١٠ : ٩١ـ  .(١١فھدأت الثورة .وفتشوا
ـ  ١٠ـ

عن يسوع فوجدوه عند نھر األردن .فخرج الشعب ورؤساؤه إليه؛ )) فلما عرفوه أخذوا
يصرخون  :مرحبا ً بك يا إِلھنا! وأخذوا يسجدون له كما يسجدون  !bفتنفس يسوع الصعداء
وقال  :انصرفوا عني يا مجانين! فإِني أخشى أن تفتح األرض فاھا وتبتلعني وإياكم لكالمكم
الممقوت! فارتاع الشعب لذلك وطفقوا يبكون (( ) ١٧ : ٩٢ـ  )) (٢٠حينئ ٍذ رفع يسوع يده إيما ًء
للصمت وقال  :إنكم لقد ضللتم ضالالً عظيماً ،أيھا اإلسرائيليون ،ألنكم دعوتموني إِلھكم وأنا
إنسان!  ...ولما قال يسوع ھذا صفع وجھه بكلتا كفيه؛ فحدث على أثر ذلك نحيب شديد ،حتى لم
يسمع أحد ما يقول يسوع .فرفع من ث َّم يده مرة أُخرى إيما ًء للصمت .ولما ھدأَ نحيب القوم تكلم
مرة أخرى  :أَشھد أمام السماء ،أُشھّد كل شيء على األرض ،إني بريء من كل ما قد قلتم.
ألني إنسان ،مولود من امرأَة فانية بشرية ،وعرضة لحكم  ،Sأكابد شقاء األكل والمنام ،وشقاء
البرد والحر ،كسائر البشر! ) ١ : ٩٣ـ .(١٠
ثم أَخذ يسوع يستشھد بكتاب موسى ـ المزور في نظر إنجيل برنابا المنحول ـ على
صحة التوحيد وضرورته ،وأنه ليتنافى مع كل ألوھية أَو بنوة إلھية )) .حينئ  ٍذ رفع الشعب
أصواتھم باكين ،وطلبوا من يسوع أن يصلي ألجلھم (( ) ٢١ : ٩٥ـ  )) .(٢٣ولما انتھت الصالة
عال  :قف ،يا يسوع ،ألنه يجب علينا أن نعرف َمن أَنت تسكينا ً
قال الكاھن األعظم بصوت ٍ
ألمتنا .أجاب يسوع  :أَنا يسوع ،ابن مريم ،من نسل داود ،بشر مائت ،ويخاف  .Sوأطلب أن ال
يُعطى اإلكرام والمجد إال  !bأجاب الكاھن األعظم  :إنه مكتوب في كتاب موسى أن إلھنا
سيرسل لنا المسيح ـ ماسيّا ـ الذي سيأتي ليخبرنا بما يريد  ،Sويأتي للعالم برحمة  ،Sلذلك
أرجوك أَن تقول لنا  :ھل أنت مسيح  ) Sماسيّا ( الذي ننتظره؟ أجاب يسوع  :حقا ً إن وعد S
ھكذا؛ ولكني لست إياه! ألنه ُخلق قبلي وسيأتي بعدي!  ...سيأتي من الجنوب ،وسيبدد األصنام
وعبادة األصنام  ...وسيكون من يؤمن بكالمه مباركا ً (( ) ١ : ٩٦ـ  .(١٦فأجاب حينئ ٍذ الكاھن
األعظم مع الوالي والملك  ... :سنكتب إلى مجلس الشيوخ الروماني المقدس بإصدار أَمر ملكي
أن ال أَحد يدعوك فيما بعد  S :أَو ابن  ١ : ٩٧) (( Sـ ... (٣
ـ  ١١ـ

)) فقال حينئ ٍذ الكاھن األعظم  :ماذا يسمّى المسيح ) ماسيا ( ؟ وما ھي العالمة التي تعلن
مجيئه؟ ـ أجاب يسوع  :إِن اسم المسيح ) ماسيا ( عجيب  ...إن اس44مه المب44ارك  :محم44د! حينئ ٍذ
ل سريعا ً لخالص العالم ((
رفع الجمھور أصواتھم قائلين  :يا  Sأرسل لنا رسولك! يا محمد ،تعا َ
) ١٣ : ٩٧ـ .(١٨
ـ إِن اسم المسيح المبارك ھو محمد بن عبد  !Sيا قوم ،ھل من فرية على اإلنجيل
والقرآن ،واإلسالم والمسيحية ،أكبر من فرية إنجيل برنابا المنحول؟! ويطلبون م ّنا أن نصدق
أنه اإلنجيل الصحيح!!!
*
ثالثا ً  :التصريح األخير في محاكمة يسوع
جرّ د إنجيل برنابا المنحول يسوع من إِلھيته .وفي ذلك ينسجم ظاھريا ً مع القرآن .ففي
نظره أن المقالة بإلھية يسوع ليست من يسوع وال من أتباعه ،وال من الشعب اإلسرائيلي ،بل
من الجند الروماني الوثني الذي يعتقد بتعدد اآللھة .فقد انخدع ھذا الجند بمعجزات يسوع ،وخدع
الشعب بمقالة إلھية يسوع .فأثاروا فتنة أولى بمناسبة إحياء ابن أرملة نائين )ف (٤٨؛ وفتنة
ثانية في أورشليم ) ف ( ٦٩؛ وفتنة ثالثة في اليھودية كلھا ) (٣ : ٩١كما نقلناھا .ونبه يسوع
الناس إلى الفتنة المتواترة ).(٢ : ١٢٨
وجرّ د إنجيل برنابا المنحول يسوع أيضا ً من مسيحيته .وجعل يسوع يشھد لصحابته،
وللشعب كله ،وللسلطات اليھودية واألجنبية أنه ليس المسيح ،بل المسيح ھو محمد ،النبي اآلتي
بعده .وھو في ذلك ينقض اإلنجيل والقرآن.
ً
ّع يسوع )) ملكية إسرائيل
وجـرّ د إنجيل برنابا المنحول يسوع أخيرا من ملكيته .فلم يد ِ
بل روّ جھا عليه الكھنة والكتبة زوراً وبھتانا ً ) ف  .( ١٢٦وبعد حصاد جرى بمعجزة من يسوع
صبوا يسوع ملكا ً عليھم ((
)) تشاور األھالي لين ّ

((

ـ  ١٢ـ

فأنكر واستنكر ،وھرب منھم ) ف  .( ١٣٨وفي ھذا أيضا ً يتنكر إنجيل برنابا المنحول للمسيحية
واإلسالم على السواء.
بعد ذلك كشف لنا ھذا اإلنجيل المنحول الغطاء عن سر تعليمه ،ومن أين عرف أن
المسيح ھو محمد بن عبد  ،Sابن إسماعيل.
كان ذلك بواسطة العالم اإلسرائيلي نيقودموس ،الذي يظھر على مسرح األحداث في
أيام يسوع األخيرة .أنه يباحث يسوع في الھيكل ) ف  ١٨٠ـ  .( ١٨٢ثم يختلي به مع الرسل
الحواريين في بيته ) ١٨٣ـ .(١٨٩
وھناك في معزل عن الناس يعترف ويقول  )) :لعمر  Sالذي تقف نفسي في حضرته،
لو لم يُفسد كتاب موسى ،مع كتاب أبينا داود بالتقاليد البشرية للفريسيين الكذبة ،والفقھاء ،ل َما
أعطاني  Sكلمته .ولكن ما بالي أتكلم عن كتاب موسى وكتاب داود؟ لقد فسدت كل نبوة! ((
) ٩ : ١٨٩ـ .(١١
ثم أَتى يسوع إلى كشف السر في تعليمه وتحدّي اليھود أن المسيح ھو محمد بن عبد ،S
ابن إسماعيل ،في حوار مع العالم نيقودموس )) :قل لي أيھا األخ ،وأنت الفقيه المتضلّع من
الشريعة :بأيٍّ ضُرب موعد المسيح ) ماسيا ( ألبينا إبراھيم  :أبإسحاق أم بإسماعيل؟ ـ أجاب
الكاتب  :يا معلم أخشى أن أخبرك عن ھذا بسبب عقاب الموت! (( ) ١ : ١٩٠ـ  .(٢فوبخه
يسوع ألنه يخشى الناس أكثر من  )) .Sحينئ ٍذ قال الكاتب  :لقد رأيت كتيّبا ً مكتوبا ً بيد موسى
ويشوع ) الذي أوقف الشمس كما فعلت أنت! ( خادمه ونبي  .Sوھو كتاب موسى الحقيقي .ففيه
مكتوب أن إسماعيل ھو أب للمسيح ) ماسيا ( ،وإسـحاق أب لرسـول المسيح ) ماسيا ( (( ...
) ٣ : ١٩١ـ  .(٥وختم نيقودموس حديثه بقوله  )) :لم أتم ّكن من قرا َءة ھذا الكتاب كله ،ألن
رئيس الكھنة الذي ُ
كنت في مكتبته نھاني قائالً  :إِن إسماعيل ّيا ً قد كتبه (( ).(٤ : ١٩٢
بعد شھادة العالم اليھودي ،تأتي شھادة يسوع في محاكمته.
لم يكن سبب عزم اليھود على قتل يسوع ادعا َءه األلوھية ،وال المسيحية ،وال
ـ  ١٣ـ

ملكية إسرائيل ،بل تعليمه أن المس44يح يك44ون م44ن نس44ل إس44ماعيل )) الذي كان يريد إبراھيم أن
يذبحه طاعة  .bأجاب رئيس الكھنة  :إنما أسألك عن ھذا ـ وال أطلب قتلك ـ فقل لنا  :من كان
ابن إبراھيم ھذا؟ أجاب يسوع  :إِن غيرة شرفك يا  ،Sتؤججني ،وال أقدر أن أسكت .الحق أقول
لكم  :إن ابن إبراھيم ) الذبيح ( ھو إسماعيل الذي يجب أن يأتي من ساللته المسيح ) ماسيا (،
الموعود به إبراھيم أن تتبارك كل قبائل األرض .فلما سمع ھذا رئيس الكھنة حنق وصرخ :
لنرجم ھذا الفاجر ،ألنه إسماعيلي! لقد جدّف على موسى وعلى شريعة  ٥ : ٢٠٨) (( !Sـ .(٨
فأخذوا حجارة ليرجموه فاحتجب عنھم إلى ما وراء جدول قدرون إلى بيت سمعان ھو
ورسله الحواريون .وھناك لمـَّا أتوا ليقبضوا عليه ويقضوا عليه رفعه  Sبواسطة مالئكته إلى
السماء الثالثة ) ٢١٠ـ .(٢١٨
وتعليم اإلنجيل برنابا المنحول أن المسيح ليس ابن داود ،ابن إسحاق ،بل ابن عبد ،S
ابن ھاشم ،ابن إسماعيل ينقض تعليم التوراة والزبور والحكمة واإلنجيل والقرآن ،وعقيدة
المسلمين والمسيحيين أجمعين .نكتفي بشھادة القرآن.
يفتتح القرآن قصص مولد المسيح عيسى ،ابن مريم بقوله  )) :إن  Sاصطفى آدم ونوحا ً
وآل إبراھيم وآل عمران على العالمين  :ذرية بعضھا من بعض (( ) آل عمران  ٣٣ـ .( ٣٤
فالذرية المصطفاة التي يأتي منھا المسيح ھي ذرية إبراھيم فإسحاق فداود فعمران والد مريم ابنة
عمران التي يبشرھا المالئكة بمولد المسيح منھا ْ )) :إذ قالت المالئكة  :يا مريم إن  Sيبشرك
بكلمة منه اسمه المسيح ،عيسى ،ابن مريم (( ) آل عمران .( ٤٥
ـ ّ
أنكذب التوراة واإلنجيل والقرآن لنصدّق شھادة زور على التوراة واإلنجيل والقرآن؟
أنحتقر عقيدة المسيحيين والمسلمين أجمعين لنقبل شھادة زور من )) إنجيل (( منحول ،وضعه
أفاك أثيم ،ليقول ض ّد العالمين والكتب المنزلة أجمعين إن المسيح ليس عيسى ،ابن مريم ،بل
محمد بن عبد  ،Sابن ھاشم ،ابن إسماعيل؟! إِن محمداً )) ،النبي األمي ((  ،في غنى عن شھادة
زور.
ـ  ١٤ـ

ثم يأتي أدعياء العلم والدين الحنيف ليقولوا للناس  :إن )) إنجيل برنابا (( ھو اإلنجيل
الصحيح! يا قوم ،احترموا كتابكم وعقيدتكم!
***
بحث ثان  :مواضيع أخرى مزورة على اإلنجيل والقرآن

رأينا أن محور إنجيل برنابا المنحول شھادة زور على اإلنجيل والقرآن بأن المسيح ليس
عيسى ،ابن مريم ،بل محمد بن عبد .S
وھناك شھادات زور أخرى على اإلنجيل والقرآن تتخلل الفرية الكبرى.
أوالً  :أسطورة الشبه ورفع المسيح عيسى ،ابن مريم.
يعلّم اإلنجيل والقرآن أن المسيح ،عيسى ،ابن مريم ،في آخرته على األرض رُفع ح ّيا ً
إلى السماء )) رفعه  Sإليه (( ) النساء  ،١٥٧آل عمران .( ٥٥
ولكن يظھر أن بين القرآن واإلنجيل اختالفا ً في كيفية آخرة المسيح على األرض .يقول
ِب ومات ،وقام من الموت،
اإلنجيل  :إن السيد المسيح ،عيسى ،ابن مريم استشھد ،فقتل و ُ
ص ل َ
ُ
وارتفع ح ّيا ً إلى السماء .وظاھر سورة النساء يقول  )) :وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لھم ...
وما قتلوه يقيناً ،بل رفعه  Sإليه (( ) ١٥٦ـ .(١٥٧
وقد درس األستاذ الحداد الموضوع في كتابه ) اإلنجيل في القرآن  ( ٣٢٦ :وأبان
مطوالً التعارض الظاھر بين سورة النساء وسورة مريم وآل عمران والمائدة عن كيفية آخرة
المسيح؛ وأبان أيض ا ً أنه تعارض ظاھري ألن سورة النساء وإن كان ظاھرھا ينفي القتل
والصلب ،فإن باطنھا وحقيقتھا ال ينفيان ذلك ،ألن القرآن فيھا يرمي إلى دحض تبجح اليھود
بقتل المسيح عيسى ،ابن مريم ،وخالصھم منه
ـ  ١٥ـ

نھائياً .فيرد عليھم )) وما قتلوه يقيناً ،بل رفعه  Sإليه (( أي أنھم لم يقضوا عليه قضاء مبرما ً ،بل
ھو حي عند  ،Sفكأنه لم يقتل ولم يصلب ،إذ ھو حي عند  )) : Sإذ قال  : Sيا عيسى إني متوفيك
ورافعك إليّ (( ) آل عمران  .( ٥٥وعلى ذلك تنسجم سورة النساء في باطنھا مع القرآن كله،
ويأتلف اإلنجيل والقرآن في تعليمھما عن آخرة المسيح عيسى ،ابن مريم.
ولكن القوم خلقوا من قوله )) شّ 4به لھ44م (( ـ الحظ أنه يقول  )) :لھم (( ال )) له (( ـ أسطورة
الشبه الذي ألقاهُ  Sعلى غير عيسى فقتل ھذا المسكين بدالً عن السيد المسيح .وجاء إنجيل برنابا
المنحول فجعل من أسطورة الشبه التعليم الصحيح عن آخرة المسيح.
ل َّما احتجب المسيح ،عيسى ابن مريم عن قضاته )) ذھب رئيس الكھنة إلى ھيرودس وإلى
الوالي الروماني متھما ً يسوع بأنه رغب في أن يجعل نفسه ملكا ً على إسرائيل .وكان عندھم على
ھذا شھود زور (( ) .(١٢ : ٢١٠وتواطأ رئيس الكھنة وھيرودس والوالي الروماني على إِھالك
يسوع ).(٢٩ : ٢١٠
)) ول َّما جاء يوم أكل الحمل ) الفصحي ( أرسل نيقودموس الحمل سراً إلى البستان ليسوع
وتالميذه ،مخبراً بكل ما أمر به ھيرودس والوالي ورئيس الكھنة (( ) .(١ : ٢١٣وبعد العشاء
األخير )) خرج يسوع من البيت ،ومال إلى البستان ليصلي (( ) )) .(١ : ٢١٤ول َّما دنا الجنود مع
يھوذا من المحل الذي كان فيه يسوع ،سمع يسوع دنو جم غفير .فلذلك انسحب إلى البيت خائفاً.
وكان األحد عشر نياماً .فلما رأى  Sالخطر على عبده ،أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل،
سفرا َءه ،أن يأخذوا يسوع من العالم .فجاء المالئكة األطھار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة
على الجنوب ) أي باتجاه مكة ( .فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة ،في صحبة المالئكة التي
تسبح  bإلى األبد (( ) ١ : ٢١٥ـ .(٥
)) ودخل يھوذا بعنف إلى الغرفة التي أُصعد منھا يسوع .وكان التالميذ كلھم نياماً .فأتى
 Sالعجيب بأمر عجيب  :فتغيّر يھوذا في النطق وفي الوجه ،فصار
ـ  ١٦ـ

شبيھا ً بيسوع .حتى إِننا اعتقدنا أنه يسوع .أما ھو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان
المعلم .لذلك تعجبنا وأجبنا  :أنت يا سيد ھو معلمنا! أنسيتنا اآلن؟ أما ھو قال مبتسما ً  :ھل أنتم
أغبياء حتى ال تعرفون يھوذا االسخريوطي؟ وبينما كان يقول ھذا ،دخل الجنود وألقوا أيديھم
على يھوذا ،ألنه كان شبيھا ً بيسوع من كل وجه .أما نحن فلما سمعنا قول يھوذا ،ورأينا جمھور
الجنود ،ھربنا كالمجانين (( ) ١ : ٢١٦ـ .(١٠
خ َـذ يھوذا وحوكم وصُلب بدالً عن يسوع.
فأ ُ ِ
)) فالذين ثبتوا راسخين في تعليم يسوع حاق بھم الحزن ،إذ رأوا َمن يموت شبيھا ً بيسوع
كل الشبه ،حتى أنھم لم يذكروا ما قاله يسوع (( ).(٨٤ : ٢١٧
)) أَما التالميذ الذين لم يخافوا  ،Sفذھبوا ليالً وسرقوا جسد يھوذا ،وأشاعوا أن يسوع
قام (( ).(٣ : ٢١٨
)) وبلغ الخبر الناصرة كيف أن يسوع ،أحد أھالي مدينتھم ،قام بعد أن مات على
الصليب ،فضرع الذي يكتب ) أي برنابا ( إلى أم يسوع أن ترضى فتكف عن البكاء ،ألن ابنھا
قام .فلما سمعت العذراء مريم ھذا قالت باكية  :لنذھب إلى أورشليم ننشد ابني ،فإِني إذا رأيته
ّ
مت قريرة العين (( ) ٧ : ٢١٨ـ .(٩
)) وصعد المالئكة الذين كانوا حرَّ اسا ً على مريم إلى السماء الثالثة حيث كان يسوع في
صحبة المالئكة وقصوا عليه كل شيء .لذلك ضرع يسوع إلى  Sأن يأذن له بأن يرى أمه
وتالميذه .فأمر حينئ ٍذ الرحمان مالئكته األربعة المقربين ـ وھم جبريل وميخائيل وروفائيل
وأوريل ـ أن يحملوا يسوع إلى بيت أمه .فجاء يسوع محفوظا ً بالسناء إلى الغرفة التي أقامت
فيھا مريم ) والرسل (  ...فخروا من الھلع كأنھم أموات .فأنھض يسوع أمه واآلخرين عن
األرض قائال ً  :ال تخافوا ،إني أنا يسوع! ال تبكوا ،فإني حي ،ال ميت! (( ) ٥ : ٢١٩ـ  .(١٣ثم ))
أجاب يسوع معانقا ً أمه .صدقيني يا أماه ،ألني أقول لك  :ب44الحق إن44ي ل44م أم44ت ق44ط! ألن  Sقد
حفظني إلى قرب انقضاء العالم .ولما قال ھذا رغب إلى المالئكة أن يظھروا ويشھدوا كيف
ـ  ١٧ـ

كان األمـر  ...ثم قص المالئكة األربعة على العـذراء كيف أن  Sأرسل إلى يسوع وغ ّير )
صورة ( يھوذا ليكابد العذاب الذي باع له آخر (( ) ١٠ : ٢٢٠ـ .(١١
)) والتفت يسوع إل44ى ال44ذي يكت44ب ،وقال  :يا برنابا عليك أن تكتب إنجيلي حتماً ،وما
حدث في شأني مدة وجودي في العالم .واكتب أيضا ً ما ح َّل بيھوذا لي44زول انخ44داع الم44ؤمنين،
ويصدّق كل أحد الحق (( ).(١ : ٢٢١
*
وھذه أَيضا ً شھادة زور مزدوجة .ال يشھد أثر من آثار المسيحية على اإلطالق أن برنابا
كان من تالميذ المسيح ،عيسى ،ابن مريم ،في حياته على األرض .بل اھتدى ھو وبولس إلى
الدين المسيحي بعد رفع يسوع إلى السماء .فليس ھو إذن من شھود العيان كما ي َّدعي إنجيل
برنابا المنحول زوراً وبھتاناً .وبالتالي ليس لشھادته قيمة من ھذه الناحية.
والمسيحيون أَجمعون قبل اإلسالم لم يقل أحد منھم بمقالة الشبه التي يزوّ رھا عليھم
إنجيل برنابا المنحول .وھ44و يكت44ب )) م44ا ح4ل ّ بيھ44وذا لي44زول انخ44داع الم44ؤمنين (( ).(١ : ٢٢١
فإنجيله موضوع حتما ً بعد اإلسالم ،وبعد إن شاعت أسطورة الشبه.
وھو يسند أسطورة الشبه إلى يھوذا االسخريوطي .وھي بعد القرآن مقالة من مقاالت.
قال الرازي ،المفسر الكبير ،في تفسير آية النساء  )) :اختلقت مذاھب العلماء في ھذا الموضوع،
وذكروا طرقا ً  ) :األول ( قال كثير من المتكلمين إن اليھود لما قصدوا قتله ،رفعه  Sتعالى إلى
السماء؛ فخاف رؤساء اليھود من وقوع الفتنة من عوامھم فأخذوا إِنسانا ً وقتلوه وصلبوه ولبسوا
على الناس أنه المسيح ) .الثاني ( إنه تعالى ألقى شبھه على إنسان آخر؛ ثم فيه وجوه  (١ :دخل
طيطاوس اليھودي بيتا ً كان المسيح فيه فلم يجده ،وأَلقى  Sعليه شبھه ،فلما خرج ُ
ظنَّ أنه عيسى
فأُخذ وصُلب (٢ .وكلوا بعيسى رجالً يحرسه ،فرُ فع عيسى إلى السماء ،وأَلقى  Sشبھه على
ذلك الرقيب فقتلوه ،وھو يقول  :لست بعيسى!  (٣تطوَّ ع
ـ  ١٨ـ

أحـد أصحابه فألقى  Sشبه عيسى عليه فأخـرج وقُتل ،ورُ فع عيسى (٤ .نافق أحـد تابعيه )
يھوذا؟ ( ودلھم على عيسى ليقتلوه .فلما دخل مع اليھود ألخذه ،ألقى  Sتعالى شبھه عليه فقتل
وصلب .ـ وھذه الوجوه متعارضة متدافعة ،و Sأعلم بحقائق األمور (( .
ـ وھذه الوجوه المتعارضة المتدافعة في التفسير اإلسالمي ذاته تجعل مقالة ) إنجيل
برنابا المنحول ( المقتول بدل المسيح ،يھوذا االسخربوطي ،شھادة زور ،ومقالة من المقاالت
المتعارضة المتدافعة.
ثم ينقض الرازي ،المفسر الكبير ،في تفسير آل عمران أسطورة الشبه نقضا ً مبرما ً :
فكيفما كان ،ففي إلقاء شبھه على الغير إشكاالت :

))

) اإلشكال األول ( إنه إِنْ جاز أن يقال إن  Sتعالى يلقي شبه إنسان على إِنسان آخر،
فھذا يفتح باب السفسطة .وأَيضا ً يفضي إلى القدح في التواتر  :ففتح ھذا الباب أوله سفسطة،
وآخره أبطال النبوآت بالكلية.
) واإلشكال الثاني ( إن  Sأَيده بروح القدس جبريل  :فھل عجز ھنا عن تأيي44ده؟! وھو
كان قادراً على إحياء الموتى  :فھل عجز عن حماية نفسه؟!
) واإلشكال الثالث ( إنه تعالى كان قادراً على تخليصه برفعه إلى السماء  :فما الفائدة
في إلقاء شبھه على غيره؟ وھل فيه إالّ إلقاء مسكين في القتل من غير فائدة إليه؟
) واإلشكال الرابع ( بإِلقاء الشبه على غيره اعتقدوا ) اليھود ( أن ھذا الغير ھو عيسى ـ
مع أنه ما كان عيسى ـ فھذا كان إلقا ًء لھم في الجھل والتلبيس ،وھذا ال يليق بحكمة .S
) واإلشكال الخامس ( إن النصارى على كثرتھم في مشارق األرض ومغاربھا وشدة
محبتھم للمسيح ،وغلوّ ھم في أَمره ،أخبروا أنھم شاھدوه مقتوالً مصلوبا ً  :فلو أنكرنا ذلك كان
طعنا ً فيما ثبت بالتواتر .والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد وعيسى وسائر األنبياء.
ـ  ١٩ـ

) واإلشكال السادس ( أَال يقدر المشبوه به أن يدافع عن نفسه أنه ليس بعيسى .والمتواتر
أَنه فعل .ولو ُذكر ذلك الشتھر عند الخلق ھذا المعنى .فلما لم يوجد شيء من ذلك ،علمنا أن
األمر ليس على ما ذكرتم ...
وبالجملة فاألسئلة التي ذكروھا ،أمور تتطرّ ق االحتماالت إليھا من بعض الوجوه (( .
ـ بنا ًء عليه فإِن قصة الشبه أسطورة يجب إھمالھا واإلقالع عنھا نھائياً .وبما أن إنجيل
برنابا المنحول يجعل منھا التاريخ الصحيح آلخرة المسيح ،فھو شھادة زور على القرآن
واإلنجيل ،وعلى عقيدة المسيحيين والمسلمين.
وبنوع عام أيضا ً فھناك خالف بين مفسري القرآن  :أقـُتل أحد بدل المسيح أم لم يقتل؟ ـ
قال البيضاوي )) .ولكن وقع لھم التشبيه بين عيسى والمقتول؛ أَو وقع لھم التشبيه في األمر على
قول َمن قال ) لم يقتل أَحد ( بل أُرجف بقتله فشاع بين الناس ((  .بنا ًء عليه ال يصح التأكيد بأن
أحداً قُتل بدل المسيح ـ وتاريخ المسيحية واليھودية ينكر ذلك على اإلطالق ـ فوضع الظن بدل
الحق ،يجعل إنجيل برنابا المنحول خرافة تتحدّى اليھود والنصارى والمسلمين .يا قوم ،أَال
رحمة بعقولكم وعقولنا.
***
ثانيا ً  :إنجيل برنابا ويحيى المعمدان
في اإلنجيل والقرآن ،يحيى المعمدان ھو سابق المسيح ،عيسى ،ابن مريم ،والمب ّشر به.
فاإلنجيل بأحرفه األربعة الصحيحة ) متى ومرقس ولوقا ويوحنا ( يجعل من يوحنا
المعمدان المب ّشر السابق بالمسيح يسوع.
ـ  ٢٠ـ

في اإلنجيل بحسب متى  )) :في تلك األيام ظھر يوحنا المعمدان يعظ في برية اليھودية
ويقول :توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات!  ...أنا أُعمدكم بالماء للتوبة؛ وأ َّما الذي يأتي بعدي
فھو أعظم مني! وأنا ال أستحق أن أَحل حذا َءه! فھو يعمدكم بالروح القدس والنار (( )١ : ٣
و.(١١
وفي اإلنجيل بحسب مرقس  )) :بدء إنجيل يسوع المسيح  ...على ما ھو مكتوب في
)مالخيا النبي( وأشعيا  :ھا أناذا أرسل مالكي أمام وجھك ،ليھي َء لك الطريق!  ...صوت
صارخ في البرية  :اعدّوا طريق الرب ،مھّدوا سبله! ((  .كان يوحنا المعمدان يدعو في البرية
بمعمودية التوبة  ...وكان يعلق قائالً  :إنه يأتي بعدي من ھو أعظم مني! ولست أنا بأھل أن
أنحني وأحل سيور نعليه! أنا عمدتكم بالماء ،أما ھو فيعمدكم بالروح القدس (( ) ١ : ١ـ .(٨
وفي اإلنجيل بحسب لوقا  )) :في السنة الخامسة عشرة من ملك طيباريوس قيصر ،إِذ
كان بنطيوس بيالطوس واليا ً على اليھودية ،وھيرودس تتررخسا ً على الجليل ،وفيلبس أخوه
تتررخسا ً على أيطورية وبالد تراخونيتس؛ وليسانيوس تتررخسا ً على ابلينة؛ وحنان وقيافا في
رئاسة الكھنوت  :كانت كلمة  Sإلى يوحنا بن زخريا في الفقر .فاقبل إلى بقعة األردن كلھا
يدعو بمعمودية توبة لمغفرة الخطايا  ...وصرّ ح يوحنا قائالً للجميع  :أنا أعمدكم بالماء ولكن
يأتي من ھو أفضل مني ،وأنا ال أستحق أن أحل سيور نعليه ،فھو يعمدكم بالروح القدس والنار
(( ) ١ : ٣ـ  ٤و.(١٦
وفي اإلنجيل بحسب يوحنا  )) :كان رجل مرسل من  Sـ اسمه يوحنا ـ قد جاء للشھادة،
كي يشھد للنور ،حتى يؤمن الجميع به على يده .لم يكن ھو النور ،بل جاء ليشھد للنور .أ َّما
النور الحقيقي ـ الذي ينير كل إنسان ـ فكان على وشك الظھور للعالم  ...ويوحنا يشھد له ويھتف
قائالً  :ھذا ھو الذي قلت عنه  :إن الذي يأتي بعدي أعظم مني ألنه قبلي (( ) ٦ : ١ـ  ٨و ١٥ـ
 )) .(١٦وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبالً إليه فقال  :ھذا ھو حمل  Sالذي يرفع خطيئة العالم
ُ
جئت أنا أعمد بالماء (( ) ٢٩ : ١ـ .(٣١
 ...أَنا لم أَكـن أعرفه .ولكن لكي يظھر إلسرائيل
فبحسب اإلنجيل في أَحرفه األربعة إِن يوحنا المعمدان أرسله  Sليب ّشر برسول يأتي من
بعده اسمه يسوع المسيح ،حم ُل  ،Sوكلمة  ،Sونور العالم.
ـ  ٢١ـ

والقرآن الكريم يصدّق اإلنجيل الشريف ويجعل من يحيى بن زكريا )) مصدقا ً (( ومب ّشراً
بالمسيح عيسى ،ابن مريم ،كلمة .S
في سورة مريم  )) :يا زكريا إِنـا نب ّشرك بغالم ،اسمه يحيى؛ لم نجعل لـه من قبل سم ّيا ً
 ...يا يحيى خذ الكتاب بقوة! وآتيناه الحكم صب ّيا ً (( ) ٧و.(١٢
في سورة آل عمران  )) :ھنالك دعا زكريا ربه قال  :ربِّ ھب لي من لدنك ذرية طيبة،
إنك سميع الدعاء .فنادته المالئكة وھو قائم يصلي في المحراب  :إن  Sيبشرك بيحيى ،مص44دقا ً
بكلمة من  ،Uوسيداً ،وحصوراً ،ونبيـَّاً ،من الصالحين (( ) ٣٨ـ .(٣٩
فبحسب القرآن أنّ يحيى يسبق المسيح عيسى ،ابن مريم ليصدقه بين الناس مب ّشراً به.
ودعوته أن الموعود به اآلتي بعده ھو )) كلمة  (( S؛ وھذا أرفع لقب يدل على شخصية السيد
المسيح ورسالته العتيدة.
يصف القرآن صراحة يحيى أنه )) مصدق (( لعيسى ،ابن مريم ،في لقبه الذي يسمو به
على العالمين والمرسلين أجمعين  )) :كلمة  . (( Sوھو اسم يحصره القرآن بعيسى ،ابن مريم
وال يصف به أَحداً سواه من المرسلين  )) :إنما المسيح عيسى ،ابن مريم  :رسول  Sوكلمته
ألقاھا إلى مريم وروح منه (( ) النساء  .( ١٧٠قال الزمخشري  )) :مصدقا ً بعيسى ،مؤمنا ً به.
قيل ھو أَول من آمن به ((  .وقال البيضاوي )) :مصدقا ً بكلمة من  Sأي بعيسى ((  .وقال
الرازي  )) :كلمة من  Sأي كتاب من  ،Sوھو قول أبي عبيدة؛ واختيار الجمھور أن المراد
بكلمة من  Sھو عيسى ((  .فرسالة يحيى ،في عرف القرآن ،تنحص ر في الدعوة لعيسى،
والبشرى بمقدمه ،والتصديق السابق له في أسمى معاني شخصيته ورسالته  :كلمة  ،Sأَو كلمة
من .S
وشعر واضع إنجيل برنابا المنحول بحرج بالغ من وجود يحيى المعمدان ،وتبشريه
بعيسى ،ابن مريم ،في مخطط التزوير الذي يحبك فصوله؛ فما كان منه إال أن سكت عنه وأَغفله
كأن لم يوجد قط.
ـ  ٢٢ـ

ثم زوّ ر على اإلنجيل والقرآن فنسب دور يحيى إلى عيسى بالنسبة لمحمد .كما زوّ ر
على اإلنجيل والقرآن فجعل المسيح محمداً بن عبد .S
ومع كل ھذا التزوير في شخصيات األنبياء ورساالتھم يطلبون من الناس أن يصدقوا أن
إنجيل برنابا المنحول ھو )) اإلنجيل الصحيح ليسوع المسمى المسيح (( .
يا قوم ،أال قليالً من الحياء في الدين والعلم والمنطق السليم.
***
المحرف يتھم الكتب المنزلة كلھا بالتحريف ،ناقضا ً اإلنجيل والقرآن
ثالثا ً :
ّ
إن إنجيل برنابا يزوّ ر على الكتاب المقدس كله .ويشعر بردة الفعل السريعة .فينسب
التحريف والتصحيف إلى الكتب المقدسة كلھا  )) :أَجاب يسوع متأوھا ً  :أَجل ھذا ھو المكتوب؟
ولكن موسى لم يكتبه ،وال يشوع ،بل أحبارنا الذين ال يخافون  ١ : ٤٤) (( Sـ .(٤
وينسب التحريف ،ال بل التدنيس إلى إنجيل المسيح  )) :ولكن احذروا أن ُتغشوا  :ألنه
سيأتي بعدي أنبياء كذبة كثيرون يأخذون كالمي وينجسون إنجيلي (( ).(١١ : ٧٢
وفي نظره لقد فسدت كل نبوة قبل إنجيله المنحول  :ولكن ما بالي أتكلم عن كتاب
موسى وكتاب داود؟ لقد فسدت كل نبوة (( ) ٩ : ١٨٩ـ .(١١
فالمحرف األكبر يتھم الكتب المنزلة كلھا بالتحريف! والمزوّ ر األكبر يتھم التوراة
والزبور واإلنجيل بالتزوير! يا له من أَفاك أثيم.
وإِذا أتتك مذمتي من ناقص

فھي الشھادة لي بأني كامل

واإلنجيل يعترف بصحة الكتاب المقدس كله )) :ال تظنوا أني أتيت ألنسخ الشريعة
ـ  ٢٣ـ

أو النبيّين .إني ما جئت ألنسخ بل ألكمل .فالحق أقول لكم  :قد تزول السماء واألرض ،وال
يزول من الشريعة حرف حتى يتم الكل (( ) متى .( ١٧ : ٥
وقد أبان األستاذ الحداد في كتابه ) اإلنجيل في القرآن  ( ٦٤أن القرآن الكريم قد ينسب
إلى اليھود تحريفا ً محصوراً ،وبمعنى التأويل الفاسد الذي يغيّر الكلم عن مواضعه ،بحق آية أو
آيتين من الكتاب .ولكن ال ينسب إلى اإلنجيل تحريفا ً على اإلطالق .وھا القرآن بيننا شاھد عدل
 )) :من الذين ھادوا يحرفون الكلِم عن مواضعه (( ) النساء ( ٤٤؛ )) ولقد أخذنا ميثاق بني
إسرائيل  ...يحرفون الكلِم عن مواضعه (( ) المائدة  .( ١٤والتحريف المذكور يعني التأويل
الفاسد ال غير بدليل قوله  )) :الذين آتيناھم الكتاب يتلونه حق تالوته (( ) البقرة  ( ١٢١أي )) كما
أُنزل (( ) الجالالن ( .ودليل ذلك أنه يسمي الكتاب الذي في زمانه بين يدي أھل الكتاب )) كتاب
 ) (( Sالبقرة  ،١٠١آل عمران  ٢٣ـ ( ٢٤؛ والقول الفصل  )) :بما استحفظوا من كتاب S
وكانوا عليه شھداء (( ) المائدة  .( ٤٧فھم )) شھداء (( على )) كتـاب  )) ، (( Sيتلونه حق تالوته
((  ،كما أنزل  :فھل بعد ھذه الشھادة الصريحة القاطعة ،والجامعة المانعة ،من مجال للدس على
اإلنجيل بتھمة التحريف؟!
جاء في صحيح البخاري  )) :يحرفون الكلم عن مواضعه أي يزيلونه .وليس أحد يزيل
لفظ كتـاب من كتب S؛ ولكنھم يحرفونه أي يؤولونه على غير تأويله ((  .وقـال الرازي )) :
التحريف يحتمل التأويل الباطل ،ويحتمل تغيير اللفظ .وقد ب ّينا فيما تقدم أن األول أولى ،ألن
الكتاب المنقول بالتواتر ال يتأتى فيه تغيير اللفظ (( ! وعن التحريف اللفظي يضيف  )) :عند
المتكلمين ھذا ممتنع ألنھما ) التوراة واإلنجيل ( كانا كتابين بلغا في الشھرة والتواتر إلى حيث
يتعذر ذلك فيھما (( .
فالقرآن ال يقول على اإلطالق بتحريف اإلنجيل .وھا إنجيل برنابا المنحول يقول
بتحريفه جملة وتفصيالً ،ويزوّ ر عليه إنجيالً من عنده .فالمحرف األكبر يتھم بالتحريف ناقضا ً
اإلنجيل والقرآن .يا قوم أال قليالً من الحرمة لكتب  Sالمتواترة منذ آالف السنين والتي عاشت
منھا الماليين!
***
ـ  ٢٤ـ

بحث ثالث  :أدلة أخرى على التحريف والتزوير
تكفي البراھين السابقة الموضوعية دليالً قاطعا ً على التحريف والتزوير المفضوحين في
إنجيل برنابا المنحول.
ولكن استيفا ًء للبحث ،إليك بعض أدلة أخرى تقضي على توھّم صحته ،عند المتخلفين
عن ركب العلم ،قضا ًء مبرماً .نوردھا موجزة ،تاركين لغيرنا تفصيلھا.
دليل أول  :من تاريخ النسخة اإليطالية األصلية الوحيدة في العالم.
تنقل مقدمة الترجمة اإلنكليزية ،التي نقلت عنھا الترجمة العربية ،أنّ المخطوط اإليطالي
الوحيد في العالم ـ ولذلك من الراجح األصلي ـ قد ثبت لعلماء اآلثار أنه ال يرتقي إلى أبعد من
القرن السادس عشر ،بسبب نوع من الحب44ر يتخلّل ورقه ،ولم يعرف قبل النصف الثاني من
القرن السادس عشر.
يدعمه نوع الخط اإليطالي المستعمل في المخطوط ،وال يرتقي ھو أيضا ً إلى أبعد من
القرن السادس عشر.
يؤيد ذلك أسلوبه اإلنشائي ،فلغتة ھي لغة طسقانة ،من أعمال إيطاليا ،مع تعابير من لغة
فنيسيا ،وھو أسلوب شاع بعد الشاعر الملحمي الكبير دانته.
ويدعي في عنوانه أنه )) اإلنجي44ل الص44حيح ((  :وليس في تاريخ األناجيل الصحيحة
المتواترة ،أو حتى المنحولة ،من إنجيل ادّعى أنه )) الصحيح (( من دون سواه ،إالّ إنجيل برنابا
المنحول .وھذا االدعاء بين األناجيل المنحولة كلھا ،دليل على أنه شھادة زور.
وفي مقدمة الترجمة األسبانية ،التي تكاد تكون معاصرة للنسخة اإليطالي ة ،يروي
مكتشفه ـ ال بل واضعه ـ األخ مارينو أنه قرأ نقداً مرّ اً للقديس بولس العظيم في رسائل القديس
إيرناوس ،معتمداً إلى إنجيل برنابا .وھا بين أيدينا رسائل
ـ  ٢٥ـ

القديس إيرناوس فال إِشارة فيھا إلى إنجيل برنابا ،وال إِلى نقد ما للقديس بولس .وھذه الفرية
األولى التي تثبت من مؤلفات إيرناوس الخالدة ،دليل على فريته الثانية أنه وجد )إنجيل برنابا(
في مكتبة البابا سكستس الخامس ،كما يرشح من روايته الصبيانية السخيفة  )) :واتفق أنه
)مارينو( أصبح حينا ً من الدھر مقربا ً من البابا سكستس الخامس ،فحدث يوما ً أنھما دخال معا
مكتبة البابا فران الكرى على أجفان قداسته فأحب مارينو أن يقتل الوقت بالمطالعة إلى أن يفيق
البابا ،فكان الكتاب األول الذي وضع يده عليه ھو ھذا اإلنجيل نفسه (( .فاختلسه ،وقرأه ،وأسلم.
فالمخطوط اإليطالي ھو الوحيد ،وھو من القرن السادس عشر؛ وال ت44اريخ أث44ري سابق
له أو الحق ،وال إسناد ،وھما الدعامتان في علم اآلثار المكتوبة.
*
دليل ثان  :ال أحد في التاريخ قبل القرن السادس عشر يعرف ) إنجيل برنابا (.
األناجيل المنحولة وضعت كلھا قبل اإلسالم .وال ذكر في اآلثار المسيحية أو اإلسالمية
أو اليھودية إلنجيل باسم ) إنجيل برنابا ( قبل اكتشاف األخ مارينو المتأسلم .ومن المعروف أن
في القرارات المنحولة في القرون الوسطى إلى البابا جيالسيوس ،من القرن السادس ،قراراً
مجرد اسم فقط .فليس من أحد من
يُحرم مطالعة بعض الكتاب ،ومنھا ) إنجيل برنابا ( .ولكنه
ّ
المسيحيين أو المسلمين أو اليھود يذكر ھذا اإلنجيل أو يستشھد به .وكيف يمكن أن يجھله عالم
كابن حزم األندلسي ،أو ابن تيمية المشرقي ،وھما أغزر مجادلي المسيحية علما ً واطالعاً؟ وھو
يخدم جدالھما على أحسن حال! والدليل أيض ا ً على أن ذكر )إنجيل برنابا( في قرار البابا
جالسيوس مدسوس أن تحريم المطالعة لكتاب يدل على شھرته وخطره .وال أحد يعرفه في زمن
جيالسيوس أو قبل القرآن ،أو بعده حتى زمن األخ مارينو في أواخر القرن السادس عشر  :فأين
خطره لتحريمه؟
قال المترجم  )) :إنه لم يرد ذكر لھذا اإلنجيل في كتابات مشاھير الكتاب المسلمين
ـ  ٢٦ـ

سواء في األعصر القديمة أو الحديثة ،حتى وال في مؤلفات من انقطع منھم إلى األبحاث
والمجادالت الدينية ،مع أن إنجيل برنابا أمضى سالح لھم في مثل تلك المناقشات ،وليس ذلك
فقط ،بل لم يرد ذكر لھذا اإلنجيل في فھارس الكتب القديمة عند األعارب أو األعاجم أو
المستشرقين الذين وضعوا فھارس ألندر الكتب العربية من قديمة وحديثة (( ) المق ّدمة ط (.
ومن البراعة أن ينتحل واضع ) إنجيل برنابا ( اسم صاحبه للتس ّتر وراء االسم الوارد
مدسوسا ً في قرارات جيالسيوس المنحولة ,لقدمه النسبي .ولكنه تس ّتر يفضحه كل شيء فيه.
فليس للنص من تاريخ وال إِسناد ،وھما دعامتا العلم الصحيح.
*
دليل ثالث  :من لغته اإليطالية
لدينا نحو أربعين إنجيالً منحوالً .وليس من واحد بينھا ُكتب أصالً في لغة غربية .فكل
األناجيل المنحولة المعروفة وضعت بلغات شرقية .وإِنجيل برنابا المنحول وحده وُ ضع باللغة
اإليطالية ،ولو بقي جدل بين العلماء في ھل النسخة اإليطالية أصلية أم مترجمة من العربية.
ولكن يجزم المستشرقان اإليطاليان العظيمان نل4ـّينو وجوي44دي على أن النص اإليطالي
غير مترجم عن العربية ،بل ھ44و أص44لي ،ألنه ال يحمل سمة الترجمة ،وليس فيه شيء من
التعابير التي يشتم منھا رائحة الترجمة ،كما تزخر بھا ترجمات القرون الوسطى عن العربية أو
غيرھا إلى اإليطالية.
*
دليل رابع  :فلسفة ) إنجيل برنابا ( وكالمه ھما فلسفة القرون الوسطى وكالمھا
قال مترجمه في مقدمته  )) :ويباين األناجيل األصلية في بعض أساليبه ألنه كثيراً ما
رو قط عن المسيح الذي
يخوض في المسائل الفلسفية والمباحث العلمية ،مما لم ُي َ
ـ  ٢٧ـ

كانت تعاليمه الباھرة ومباحثه الدينية ،على ما ھي عليه من التفرد في السمو ،عنوان البساطة
حتى كان يفھمھا ألول وھلة الزارع والصانع والسيد والخادم والشيخ والفتى ،دون أدنى إجھاد
للذھن .والفلسفة التي تتخلّل مباحث ھذا اإلنجيل ،إِنما ھي ضرب من فلسفة أرسطوطاليس التي
كانت شائعة في أوائل القرون الوسطى ،في أوربا ،فكان ذلك من جملة األدلة عند بعضھم على
أن كاتب ھذا اإلنجيل نبغ في تلك العصور ...
)) وكيفما كان الحال فيه ،فالحقيقة التي ال مراء فيھا أن كاتب إنجيل برنابا كان على
جانب كبير من الفلسفة وسمو المدارك وقوة الحجة وشدة العارضة وجالء البيان .وأن مباحث44ه
الفلسفية في الجسد والحس والنفس ,من الوجھة الدينية ،لمن أسمى ما كتب الباحثون الدينيون
في ھذا الموضوع.
)) ومن الغريب أن ھذا اإلنجيل ،على ما فيه من سمو المدارك وبالغة التعبير والتضلع
من الفلسفة الدينية ال يخلو من التفاوت البعيد (( ) المقدمة ن (.
وھذه األوصاف تنطبق على مكتشفه ،ال بل واضعه ،األخ مارينو الذي أسلم ،وحاول
تبرئة نفسه بوضع ھذا اإلنجيل المنحول.
خذ مثالً على أسلوبه المدرسي في الفلسفة نظريته في النفس والحس وتقسيم النفس إلى
حاسة ونباتية وعقلية ) ف  ( ١٠٦وتوحيد الجسد والحس والنفس لمقصد واحد وھو العمل
لخدمة .(١٢٣) S
ويقتحم الجدل الكالمي المتوسطي في القضاء والقدر .ولكنه بسبب رواسبه المسيحية
يتنكر لمقالة اإلسالم )) اإليمان بالقدر خيره وشره (( ؛ فيقول  )) :وعليه أقول لكم إِن أساس القدر
إنما ھو شريعة  Sوحرية اإلِرادة البشرية .بل لو قدر  Sأن يخلص العالم كله حتى ال يھلك أحد
لمـا أَراد أن يفعل ذلك لكيال يجرد اإلنسان من الحرية التي يحفظھا له ،ليكيد الشيطان  ...فأقول
إن إلھنا يريد أن يتبع برحمته حرية إرادة اإلنسان  ...وھكذا ال يقدر أحد في يوم الدين أن
ـ  ٢٨ـ

يعتذر عن خطاياه ) .(١٦٦كذلك كالمه في االصطفاء السابق ) .(١٦٢وكالمه عن الخطيئة
األصلية التي يتنكر لھا اإلسالم ) ١٦ : ١٠٣ـ .(٢١
يتنكر أحيانا ً للمقاالت اإلسالمية ويحاول أحيانا ً أن يبرّ رھا .جاء في القرآن  )) :وأن منكم
إِالّ واردھا ) الجحيم ( كان على ربك حتما ً مقض ّيا ً (( ) سورة مريم ( ،حتى محمد نفسه ): ١٣٦
 (١٠ويبرّ ر ذلك في حق محمد أنه لخالص الباقين فيھا من أمته ،على مثال مقالة النصرانية
بنزول المسيح إلى الجحيم ليبشر فيھا بالخالص الذي عمله باستشھاده .كذلك قوله معھم  )) :ال
يخلـ ّد في النار مؤمن (( ).(١٣٧
وكل مباحثه فلسفة متوسطية وكالم متوسطي ال يمكن أن يرد على لسان يسوع ،مع
أتباع يسوع من الشعب البسيط.
*
دليل خامس  :صوفية ) إنجيل برنابا ( ھي صوفية القرون الوسطى
من مظاھر الصوفية المتوسطية بكاء الصالحين المتواصل ،في كل شيء ،في سبيل .S
وإنجيل برنابا يغمر بھا يسوع وتالميذه والشعب كله ،حتى الجند الرومانيين  )) :لذلك ارتاع
الشعب وطفقوا يبكون (( )(٢٠ : ٩٢؛ )) فحدث على أثر ذلك نحيب شديد حتى لم يسمع أحد ما
قال يسوع (( ) .(٦ : ٩٣وصوفية البكاء على الخطيئة ) (١٩٩متوسطية؛ كذلك صوفية التجربة
).(٧٣
تصوير الدين والتقوى كصراع بين الشيطان والنفس ،ھو من صوفية القرون الوسطى.
كذلك قوله  )) :فنجّ نا أنت يا رب من الشيطان ومن الجسد ومن العالم ،كما نجيت مصطفاك
).(٢٥ : ١٢٢

((

تعريف المراء بأنه سرقة وأنه تدنيس مجد  Sاألقدس ھو من تعابير القرون الوسطى
) ،(٤٥وكذلك الخطيئة ).(٢٧ : ١٥٣
وتمجيده للصالة الصوفية قريب من تمجيد الغزالي لھا ).(١١٩
)) ويل للمازحين والمتكلمين بالباطل (( ) (٥ : ١٢٠ھذا قول الكتب المتوسطية.
ـ  ٢٩ـ

ونظريته في الخطايا الرئيسية ،خصوصا ً في عددھا ،وفي افتتاح السلسلة بالكبرياء،
والحسد ،لم تع ّم إالّ في القرون الوسطى .ولم ُتعتبر الخطايا الرئيسية مميتة ،من الكبائر ،إالّ منذ
القرن الرابع عشر أو الخامس عشر .يزيد ذلك بيانا ً أنھا لم ُتعتبر منازل للھالكين في دركات
الجحيم إِال في ھذا العھد ،كما عند دانته وفي إنجيل برنابا المنحول ).(١٣٥
وتقسيم الجحيم للھالكين إلى سبع دركات ،نظرية متوسطية ،ال شك فيھا  )) :فاعلموا إذاً
إن الجحيم ھي واحدة ،ومع ذلك فإن لھا سبع دركات ،الواحدة منھا دون األخرى ،إذ أَنشأھا
الشيطان نظير سبعة أبواب الجحيم ،كذلك يوجد فيھا أنواع من العذاب ((  :المتكبر في أسفل
دركة ،والحسود في الدركة السادسة ،والطماع في الخامسة ،والشھواني في الرابعة ،والكسالن
في الثالثة ،والنھم في الثانية ،والغضوب في األولى ).(١٣٥
وأشراط الساعة متواترة في التفسير والكالم اإلسالميين ،والمسيحيين .ولكن نظرية
تعداد األشراط إلى خمسة عشر ،مقسَّ مة إلى خمسة عشر يوماً ،لم تعم إِال في القرن الخامس
عشر .وھي النظرية التي أَخذ بھا إنجيل برنابا المنحول ).(٥٣
ولكن قـد تختلف صوفية صـاحب إنجيل برنابا ،بسبب رواسبه المسيحية ،عن القرآن
واإلسالم  :فدعوته لوحدة الزواج تناقض القرآن واإلسـالم ) .(١٨ : ١٥ودعـوته للزھد والكفر
بالجسد من الرھبانية المسيحية ،وال رھبانية في اإلسالم  )) :اليوم أُح ّل لكم الطيبات! يا أيھا الذين
آمنوا ،ال تحرموا طيبات ما أُح ّل لكـم  ) (( ...المائدة  ٦و .( ٩١وجدله عن األكل في الجنة
متوسطي )) :أجـاب بطرس  :أَيأكل إذاً المباركون في الفردوس ؟ ولكن كيف يبرز الطعام بدون
نجاسة؟ (( ) (٥ : ١٧٤وما يقوله عن الجسد والمرأة ) ١١٦ـ  (١٢٠أقرب إلى صوفية المسيحية
منه إلى اإلسالم .كذلك ما يقـوله عن التواضع .وقـوله )) :وھكذا ال يسألنا  Sفي يوم الدينونة
عمّا تعلمنا بل عمّا عملنا (( ) (٢٨ : ١٤٩يختلف عن الحديث  )) :درس ساعة أفضل من صالة
ستين ساعة ((  .وھكذا فإن مزج الكالم
ـ  ٣٠ـ

اإلسالمي بالكالم المسيحي والصوفية المسيحية باإلسالمية دليل على واضع اإلنجي ل المزوّ ر
الراھب مارينو المسلم.
*
دليل سادس  :أغالطه التاريخية والجغرافية ليست من معاصر ليسوع
إنه ينقل تاريخ إيطاليا الوسيط إلى عھد المسيح في فلسطين الخاضعة للنير الروماني:
نجد على لسان يسوع )) أيھا الفقھاء والكتبة والفريسيون ،وأنتم أيھا الكھنة قولوا لي  :إنكم
لراغبون في الخيل كالفوارس ،ولكنكم ال ترغبون في المسير إلى الحرب .إنكـم لراغبون في
األلبسة الجميلة كالنساء ،ولكنكم ال ترغبون في الغزل وتربية األطفال  ...إنكم لراغبون في
المجد كالجمھوريين ولكنكم ال ترغبون في عبء الجمھورية (( ) ٤ : ٦٩ـ  .(١٠ھل من أحد في
فلسطين المحتلة بقبضة من حديد ،من أحد يحلم في كلمة ) جمھورية وجمھوريين ( ؟ ھل
شاعت بين الكتبة والكھنة في زمن السيد المسيح عـادة ركوب الخيل؟ وھل فكر السيد المسيح
في دعوة بني قومه إلى حرب مع الرومانيين ،وطـرد اإلقطاعيين إلحالل الجمھورية؟ .نص
كھذا ال يكتبه إال إيطالي من عھد النھضة!
معاصر ليسوع يدّعي معرفة بيئته ال يقول عن الفريس44يين الذين بدأت حركتھم بعد
الجالء البابلي ،وتبلورت حزبا ً دين ّيا ً قوميـ ّا ً في القرن الثاني قبل الميالد ،ما يقوله صاحب إنجيل
برنابا المنحول  )) :لعمر  Sلقد كان في زمن إيليا خليل  Sونبيه اثنا عشر جبالً يقطنھا سبعة
عشر ألف فريسي (( ) .(١ : ١٤٥وال وج ـود لھم في زمن إيليا ،وال ش ـرعة ! ويزوّ ر على
التاريخ مـا ال يعرفه )) :ألنه ذبح في زمن إيليا نفسه ،في سنة واحدة ،عشرة آالف نبي ونيف،
من الفريسيين الحقيقيين (( ).(٧ : ١٤٨
ويھفو في معرفة الكتاب نفسه .فليس عدد المقتولين من عبدة البعل في زمن
ـ  ٣١ـ

إيلياس النبي )) عشرة آالف نبي ،وسبعة آالف من أبناء األنبياء ((  .ولم يكن العدد سوى أربعماية ال
غير.
ويوم مولد المسيح لم يكن بيالطس واليا ً على اليھودية ،بل كانت واليته من  ٢٦م إلى
 ٣٦م .وكذلك حنان ثم قيافا لم يكونا رئيسي كھنة في زمن مولد المسيح كما يدعي ،بل حنان من
سنة  ٦م إلى  ١٥م ثم قيافا )  ١٨ـ  ٣٦م (؛ ومعاصر لھما ال يخطئ ھذا الخطأ الجسيم ) فصل
 .( ٣ويسمى ھيرودس الصغير أي ھيرودس أنتيبا )) ملك (( الجليل ) .(٥٧ : ٢١٧ولم يكن ملكا ً
بل أميراً ،أو بحسب لغتھم )) تتررخسا ً ((  .ويجعل ھيردوس ھذا )) من األمم وع َبدة اآللھة الباطلة
الكاذبة (( ) .(٦١ : ٢١٧والمشھور أنه تھوّ د وعمل بالشريعة الموسوية .فھل يصدر مثل ھذه
األخطاء عن معاصر لألحداث واألشخاص؟!
معاصر يجھل تاريخ أمته وتاريخ رومة الحاكمة .فال يعرف أحد من المؤرخين أن
مجلس الشيوخ الروماني أصدر أمرين بحق يسوع نفسه كما يدعي زوراً وبھتانا ً  )) :سنكتب إلى
مجلس الشيوخ الروماني المقدس بإصدار أمر ملكي أن ال أحد يدعوك فيما بعد  Sأو ابن S
) .(٣ : ٩٧ھذه األوامر من المدسوسات المتوسطية على التاريخ ،واألخذ بھا يدل على عصر
واضع إنجيل برنابا المنحول.
في فلسطين المحتلة احتالالً حديدياً ،ھل يسمح الجيش الروماني بتسلّح )) ثالثة جيوش،
لكل منھا مئتا ألف رجل متقلّدي السيوف (( ؟ ) .(١٠ : ٩٢ولم يكن لھيرودس من سلطة
عسكرية في البالد كما ي َّدعي ) .(١١ : ٩١ولم يكن مع الوالي الروماني لوا ٌء من الجيش ) من
خمسة إلى ستة آالف رجل ( في زمن بيالطس ،إنما تمركز اللواء العاشر فيھا بعد حرب
السبعين ) .(٢١٤وھل كانت السلطة الدينية أو الرومانية لتسمح للجند الرومانيين الكفرة بدخول
الھيكل ،وجدال يسوع في الدين؟ ).(١٥٥
وھل من بحر بين كفرناحوم والناصرة حتى يقول المزوّ ر  )) :وذھب يسوع إلى بحر
الجليل ونزل في مركب مسافراً إلى الناصرة مدينته  ...ول َّما بلغ مدينة الناصرة
ـ  ٣٢ـ

أذاع النوتية كل ما فعله يسوع (( ) ١ : ٢٠ـ  (٩كأن الناصرة على شاطئ البحيرة ،أو كأن بين
كفرناحوم والناصرة بحراً!! ) ١٤٧ـ .(١٥١
وھل نينوى التي أرسل إليھا يونان النبي كانت على شط البحر المتوسط حتى يقول المزوّ ر
 )) :فحاول بونان الھرب إلى طرسوس خوفا ً من الشعب فطرحه  Sفي البحر .فابتلعته سمكة
وقذفته على مقربة من نينوى (( ؟! ) ٥ : ٦٣ـ .(٨
وكان يھود فلسطين يضعون الخمر في خوابي من فخار ال في )) براميل من خشب (( على
عادة رھبان األخ مارينو المسلم ) .(٢٥ : ١٥٢وھل كان الشنق معروفا ً في اليھودية ،زمن المسيح،
كما يدّعي برنابا المزوّ ر؟ ).(٨ : ٥٣
وھل بقي للكنعانيين وجود مستقل في زمن المسيح؟ وھل وصلوا إلى بحيرة طبريا ،كما
يدعي برنابا المزوّ ر؟ )٢٢ ،١٠ : ٢١؛ ٢٣؛  ٢١٧ـ .(٣٥
كل ھذه األغالط التاريخية والجغرافية والعسكرية والسياسية ال ُتفھم من معاصر
األحداث كما يدعى واضع إنجيل برنابا المنحول ،بل ُتفھم ممّن بعُدَ عن األحداث وجھل التاريخ
كراھب مسلم من العصور الوسطى.
*
دليل سابع  :تعابير إنجيل برنابا المنحول متوسطية
الصوم األربعيني المسيحي ع َّم المسيحية بعد اإلسالم .وھا إنجيل برنابا المنحول يجعل
يسوع وتالميذه يصومونه  )) :ففي ھذا الزمن ذھبنا ويسوع إلى جبل سيناء عمالً بكلمة المالك
الطاھر؛ وحفظ ھناك يسوع األربعين يوما ً ،مع تالميذه (( ) .(٢٠١ : ٩٢الترجمة العربية غير
واضحة ،والنص اإليطالي يقول  (( Alla quadragisima )) :الصوم األربعيني ،وھو تعبير
معروف.
كذلك يستعمل اإلنجيل المنحول تعابير الترجمة الالتينية المعروفة )) بالفلغاطا
ـ  ٣٣ـ

((

فيقول عن موضع مولد يسوع
العربية )) النزل (( ).(٧ : ٣

))

 (( diversorioبالنص اإليطالي الذي ضاع في الترجمة

والراھب المسلم ،واضع إنجيل برنابا يخلط في االسم الواحد ،بلغات مختلفة  :ففي
الفصل ) (١ : ١٥يسمي )) عيد المظال (( باسـمه كما في األرامية واإليطالية؛ وفي الفصل )٣٠
 (١ :يسميه )) سينوفاجيّا (( كما في اليونانية كأنه عيد آخر .وقد ضاع الفرق الغبي في الترجمة
العربية.
ولم يكن جناح سور الھيكل المشرف على وادي قدرون ،حيث حمل إبليس يسوع في
رؤيا تجربته ))  (( Pinaculo di Temploمحالّ )) اعتاد الكتبة التكلّم فيه (( ) ٣ : ١٢ـ  (٤كما
يدعي إنجيل برنابا .وقد ضاع المعنى المغلوط في الترجمة  )) :الدكة (( ) ٣ : ١٢كذلك : ١٢٧
.(٣
ولم يكن من أحد من اليھود ليسمي يسوع على حياته )) نبي الناصريين (( )(١٢ : ٢١٧
كما جرت العادة بعد اإلسالم.
كان اسم  Sاألعظم عند العبرانيين من أَربعة أحـرف )) يھـوه ((  ،ويسمّى باليونانية
تتراغر َّماتن (( فنقله واضع اإلنجيل محرف ا ً )) اسم  Sالقدوس التتغاماتن (( ) (٨ : ٩١وتبعته
الترجمة العربية في تحريفه .وما كان ھذا االسم ليلفظ بلفظه اليوناني بين يھود إسرائيل في
فلسطين.

))

فھذه التعابير ،مضافة إلى أس44لوبه في الجدل ،والحجة والدليل والقياس ،لم تكن لترد
على لسان يسوع الخطيب العبري األرامي في بيئة شعبية .ولكنھا دليل على أسلوب واضع
إنجيل برنابا المنحول ،وشخصية الراھب المسلم األخ مارينو في القرون الوسطى.
*
ـ  ٣٤ـ

دليل ثامن  :واضع إنجيل برنابا يفضح نفسه بنفسه
إنه يأخذ بأسطورة الشبه ،وينسبھا إلى يھوذا االسخريوطي ،كما أسلفنا .وھذه األسطورة
شاعت بين عامة المسلمين بعد القرآن بزمن بعيد؛ وال وجود لھا قبل القرآن .ولم يقل بھا أحد من
المسيحيين ،حتى أھل بدعة التجسد الظاھري ال الحقيقي في المسيح يسوعْ .
فأخذ واضع إنجيل
برنابا المنحول بتلك المقالة اإلسالمية الشعبية دليل على شخصيته؛ ال على حقيقة روايته
المتعارضة مع اإلنجيل والقرآن.
وھدفه من روايته المزوّ رة يدل عليه أيضا ً  )) :فلما كان الناس قد دعوني  Sوابن  Sـ
على أني كنت بريئا ً في العالم ـ أراد  Sأن يھزأ الناس بي في ھذا العالم بموت يھوذا ،معتقدين
أنني أَنا الذي ّ
مت على الصليب ،لكي ال تھزأ بي الشياطين في يوم الدين .وس44يبقى ھ44ذا إِل44ى أن
يأتي محمد رسول  ،Uالذي متى جـاء كشف ھذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة : ٢٢١) (( S
 ١٩ـ  ٢٠كذلك  ١٣ : ١١٢ـ  .(١٨ستظل كيفية آخرة المسيح مخفية على الرسل وأتباعھم،
والمسيحيين أجمعين ،إلى أن يأتي محمد ويكشفھا للمسلمين  :أيقول ھذا معاصر للممسيح؟ أم
يقوله راھب مسلم من بعد أن شاعت األسطورة؟! وھو يكتب )) ما ح َّل بيھوذا لي44زول انخ44داع
المؤمنين ويصدّق كل أحد الحق (( ) .(٢ : ٢٢١فالكاتب مسلم من القرون الوسطى بال مراء.
وھناك إشارة أخرى قد تحدد زمن وضع اإلنجيل المنحول .يقول  )) :أجاب يسوع  :إني
حقـَّا ً
ُ
أرسلت إلى بيت إسرائيل نبي خالص .ولكن سيأتي بعدي المسيح ـ ماسيا ـ المرسل من S
لكل العالم ،الذي ألجله خلق  Sالعالم ،وحينئ ٍذ يُسجد  bفي كل العالم ،و ُتنال الرحمة .حتى أن
سنة اليوبيل التي تجيء اآلن كل مئة سنة سيجعلھا المسيح ـ ماسيا ـ كل سنة في كل مكان ((
) ١٦ : ٨٣ـ  .(١٨علق عليه السيد رشيد رضا في ) مقدمة الناشر ـ ش (  )) :وقد كان44ت مس4أَلة
اليوبيل أقوى الشبھات عندي على كون كاتبه من أھل القرون المتوسطة ،ال من قرن المسيح،
حتى بيّن الدكتور سعادة ضعفھا بدقة نظره  :فلم يبق للباحثين دليل
ـ  ٣٥ـ

يعوّ ل عليه في ھذا المقام ((  .ولكن بيان الدكتور سعادة ليس فيه دقة نظر .قال في ) مقدمة
المترجم ـ ل (  )) :والمعروف أن اليوبيل اليھودي لم يحدث إِال مرة كل خمسين سنة .وليس من
ذكر في التاريخ ليوبيل يقع كل مئة سنة إِال في الكنيسة الرومانية .وكان أول من احتفل به البابا
بونيفاسيوس الثامن س44نة  .١٣٠٠وقال بلزوم تكراره في كل فجر قرن جديد  ...رأى البابا
اكليمنضوس السادس تقصير المدة فجعله مرة كل خمسين سنة ،فوقع اليوبيل الثاني سنة .١٣٥٠
ثم أَمر البابا أربانس السادس في سنة  ١٣٧٩أنْ يُحتفل به مرة كل ثالث وثالثين س ً
نة تذكاراً
لعمر المسيح .ثم جعله البابا بولس الثاني كل خمس وعشرين سنة .فترى مما تقدم أن ال44زمن
الوحيد الذي يمكن فيه للكاتب أن يتكلّم عن يوبيل يقع مرة كل مئة سنة ھو النص44ف األول م44ن
القرن الرابع عشر .ويترتب على ھذا أن يكون الكاتب معاصراً للشاعر دنته الشھير على ما مرَّ
اإللماع إليه في محله.
)) غير أنك إذا أعملت النظر في ما كان عليه الكاتب من سعة اإلطالع على أسفار العھد
القديم َّ
تعذر عليك أن تفقه كيف يقع مثله في غلط ال يخفى على البسطاء ولع َّل الصواب أن ھناك
خطأ في النسخ  :أسقط الناسخ فيه بعض حروف من كلمة خمسين اإليطالية فصارت تقرأ مئة
ألنَّ في رسم الكلمتين ما يسھل الوقوع في مثل ھذا الخطإِ (( .
ـ كالّ ليس ھذا إسقاط بعض حروف من كلمة ،بل استعاضة كلمة بكلمة أخرى .فلفظ
خمسين باإليطالية ))  (( Cinquentoال يمكن تحريفه باإلسقاط إلى لفظ مئة ))  (( Centoألنه
يقتضي إسقاط نصف الكلمة وتحريفھا كلھا .فالنص ) مئة  ( Centoصحيح غير محرف .وھو
دليل مادي أثري من إنجيل برنابا المنحول على زمن واضعه  :النصف األول من القرن الرابع
عشر .وبما أَنه يشير إلى التطور في تحديد سنة اليوبيل ،وقد دام قرنين ،فإِننا نصل إلى القرن
السادس عشر.
ونذھب إلى أبعد من ذلك بدون خطل وال وجل .فإنجيل برنابا المنحول كما ظھر لنا من
األدلة المتراكمة وضعه مسيحي أسلم ،في بيئة إسالمية  :فال يمكن أن يظل مجھوالً في العالم
اإلسالمي فالمسيحي حتى يجده األخ مارينو في مكتبة البابا
ـ  ٣٦ـ

سكتس الخامس في آخر القرن السادس عشر؛ وليس مترجما ً عنه سوى تلك النسخة األسبانية
التي فقدت.
فسنة اليوبيل المذكورة ) (١٨ : ٨٣تفضح عھد واضعة  :إِنه ما بين القرن الرابع عشر
والسادس عشر .وھكذا فقد صحت )) أقـوى الشبھات على كون كاتبه من القرون الوسطى (( كما
شعر السيد محمد رشيد رضا ،منشئ المنار.
*
دليل تاسع  :يرشح من تحريضاته تعاون اإلسالم واليھودية على المسيحية
ويؤيد ذلك االستنتاج الصحيح ما في تضاعيف ھذا اإلنجيل المنحول من رواسب
مسيحية ،وإسرائيليات مدسوسة ،ومقاالت إسالمية شائعة.
تشعر أن الكاتب حاقد على الكھنوت المسيحي  :فالكھنوت من الشيطان ،ورئيس
الشياطين كان كاھنا ً أعظم.
والكھنة يتس ّترون بدعوى اإلنجيل  )) :فأجاب يسوع  :ال يأتي بعدي أنبياء صادقون،
مرسلون من  ،Sولكن يأتي عدد غفير من األنبياء الكذبة ،وھو ما يحزنني .ألن الشيطان
سيثيرھم بحكم  Sالعادل فيتس ّترون بدعوى إِنجيلي (( ) ٨ : ٩٧ـ .(١٠
والكھنة سبب ارتداد المسيحيين عن دينھم  )) :كم وكم تحوّ ل أناس عن  Sلذلك السبب
وذھبوا ليعبدوا األوثان بذنبكم أيھا الكھنة (( ) ٢١ : ٦٨ـ .(٢٧
وتشعر بردة فعل على َمن حكموا على الكاتب بقطعة وحرمه من المسيحية ،بحملته على
الذين يقضون دون أن يُنصبوا قضا ًة )  ٤٩كله (! )) وما أرھب قضاء  : Sيھلك القاضي وينجـو
المقضي عليه (( )  ٢٨ : ٥٠وكله ( .ليس برنـابا ) األخ مارينو ( بمنبوذ )) :فعندئ ٍذ سأل الذي
يكتب يسوع سراً بدموعه  :يا سيد أيخدعني الشيطان ،وھ44ل أك44ون منب44وذاً؟ فأجاب يسوع  :ال
تأسف يا برنابا ألن الذين
ـ  ٣٧ـ

اختارھم  Sقبل خلق العالم ال يھلكون  :تھلل ألن اسمك مكتوب في سفر الحياة (( )١٩
 ٤ :ـ .(٦
يحمل على المسيحية ورؤسائھا ،ويتقرّ ب ويقرّ ب الموسوية  :الختان شريعة من آدم ،ال
من موسى فقط ) ٨ : ٢٣ـ (١٥؛ )) إن الكلب أفضل من رجل غير مختون (( ) ،(٣ : ٢٢وھذا
محروم من الفردوس ) (١٧ : ٢٢مقطوع من شعب  .(١٥ : ٢٣) Sوالختان يجمع بين
المسلمين واليھود .كذلك دعوته لالمتناع عن األطعمة المحرمة التي تنجّ س ).(٣٤ : ٣٢
وكذلك الوضوء ) ٧ : ٢٩ـ ٢١؛  .(١١ : ٣٨ويسوع وتالميذه يتوضئون للصالة .وھي
خطيئة بدون وضوء ) ٩ : ٣٨ـ  .(١٢ويداومون على الصالة في أوقاتھا اإلسالمية .والفصول
) ٢٦ـ  (٢٩تعظيم إلبراھيم أبي إسحاق وإسماعيل! ويسوع يدعو )) إلله إسرائيل (( ) ٨ : ٣١ـ
(٢١؛ ويعظم كتاب موسى ) ١٨٠ـ .(١٨٢
ويقول  )) :ما أكفر اإلنسان لعدم وفائه بعھد  Sمع عبده إبراھيم (( ) (٩ : ٢٢كأنه ليكفر
المسيحيين ،ويدعو للتآخي بين المسلمين واليھود ،في صراعھم مع المسيحيين الذي كان على
أشدّه في األندلس بعد الحروب الصليبية .وھذه الدعوة ،في البيئة األندلسية ،تنطبق على القرن
الرابع عشر إلى السادس عشر.
*
دليل عاشر  :فليس )) إنجيل برنابا (( من برنابا الحقيقي.
يدعي واضع إنجيل برنابا أنه من صحابة المسيح ،والشاھد العيان لما يرويه عن يسوع.
والمعروف والمشھور أن برنابا الحقيقي ،تابع المسيح مع بولس الرسول ،ليس من
صحابة المسيح الذين عاشوا معه .ال بل ليس من أھل فلسطين .بل ھو يھودي
ـ  ٣٨ـ

من قبرص اھتدى إلى الدين المسيحي بعد رفع المسيح إلى السماء ،وبلوغ الدعوة المسيحية جزيرة
قبرص ) سفر األعمال  ٣٦ : ٤ـ .( ٣٧
فليس ھو إذاً بشاھد عيان ،كما يدّعي المزوّ ر.
ثم صار برنابا الحقيقي رفيق الرسول بولس في دعوته وأسفاره التبشيرية .ولوال
عقيدتھم الواحدة في المسيح والمسيحية ما ترافقا وتالزما في الدعوة لھا كما يروي سفر أعمال
الرسل .ولكنھما اختلفا على السفر معا ً للدعوة آخر األمر ،ال بسبب العقيدة الواحدة ،بل بسبب
يوحنا مرقس الذي أنف بولس أن يصحبھما بعد أن فارقھما في رحلة سابقة .ولكن بولس ظ ّل
على الوفاء لزميله في الدعوة )  ١كور .( ٦ : ٩
فليس من خالف في العقيدة بين بولس وبرنابا الحقيقي كما يدعي واضع )) إنجيل برنابا
في مقدمته ،وفي خاتمته.

((

فالتزوير على برنابا الحقيقي ظاھر مفضوح.
خاتمة  :فمن ھو يا ترى واضع )) إنجيل برنابا (( المنحول؟
من كل ھذه األدلة الموضوعية واألسلوبية يتضح أن )) إنجيل برنابا (( منحول مزوّ ر.
فليس ھو )) اإلنجيل الصحيح (( كما يزعم في عنوانه ،وكما يريد بعض الجھلة أن يوھموا الناس.
وذلك لسبب بسيط  :ألنه ينقض اإلنجيل والقرآن ،وعقيدة المسلمين والمسيحيين  :فليس
من أحد في العالين ادعى أن المسيح الحقيقي ھو محمد بن عبد  ،Sال عيسى ابن مريم ،سوى
المزور!
َّ
األفاك األثيم واضع )) إنجيل برنابا ((
ولكن ما ھو سبب تمسك بعض المسلمين من علماء وجھلة بالقول بصحته؟ فالسيد رشيد
رضا يعتمده في تفسير المنار؛ ويقول في ) مقدمة الناشر ( أنه )) يحكم لنا في المسائل الثالث
الخالفية  :التوحيد ،وعدم صلب المسيح ،ونبوءة محمد ص ((  .وفاته
ـ  ٣٩ـ

ما يقوله عن غيره  )) :فإن كثيراً من الباحثين يبنون أبحاثھم على فرض يتخذونه قاعدة مسلَّمة،
وربما كان فاسداً؛ فيجيء كل ما بني عليه مثله :ألن م44ا بن44ي عل44ى الفاس44د فاسٌ 4د حتم4ا ً (( )ش(.
وبما أن محور إنجيل برنابا أن محمداً ھو المسيح الحقيقي ،ال عيسى ،ابن مريم ،فكل ما يبنيه
على ھذا األساس ،الفاسد بحسب اإلنجيل والقرآن ،من المسائل الثالث الخالفية ،فھو فاسد حتماً.
زور ،ال يغير شيئا ً في موقف اإلسالم
ھذا مع العلم أن تسفيه ذاك )) اإلنجيل (( المنحول الم َّ
والمسيحية من تلك المسائل الثالث الخالفية .والخالف فيھا ظاھري وحرفي أَكثر م َّما ھو حقيقي
وموضوعي ،كما أبانه األستاذ الحداد مراراً في كتبه ومقاالته.
وسرْ د سيرة المسيح في إِطارھا القرآني ھو ما حمل أيضا ً الشيخ طنطاوي جواھري
على اعتماد إنجيل برنابا في تفسيره؛ وكذلك األستاذ عبد الحميد السحار في كتابه ) المسيح
عيسى ،ابن مريم ( .وكان أشرف لھما وألمثالھما اعتماد اإلنجيل والقرآن من دون كتاب بطالنه
ظاھر.
وأَعجب من ذلك وأدھى أن يتحدّى الشيخ محمد أبو زھرة في ) محاضرات في
النصرانية ـ ط ٢القاھرة  ١٩٤٩ص  ( ٦٧النصارى بإِظھار بطالن إنجيل برنابا .ھذا التحدي
يدل على جھل صاحبه بالنقد التاريخي وأساليبه  :فھل من مجال للتحدي الصبياني بعد ھذا
الكتيّب الصغير؟
يضيف أيضا ً محمد رشيد رضا في ) مقدمة الناشر ـ ت (  )) :وقد نقل الشيخ محمد بيرم
عن رحالة إنكليزي أَنه رأَى في ) دار الكتب البابوية ( في الفاتيكان نسخة من اإلنجيل ،مكتوبة
بالقلم الحميري ،قبل بعثة النبي ص وفيھا يقول المسيح )) ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه
أَحمد (( ؛ وذلك موافق لنص القرآن بالحرف .ولكن لم ينقل أحد من المسلمين أَنه رأى شيئا ً من
ھذه األناجيل التي فيھا البشارات الصريحة .فيظھر أن في مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك األناجيل
والكتب التي كانت ممنوعة في القرون األولى ،ما لو ظھر ألزال كل شبھة عن إنجيل برنابا
وغيره ((  .ـ يا قوم ،إن الھوى عمى .فال يليق بالعلماء مثل ھذه األضاليل لخداع البسطاء.
ـ  ٤٠ـ

إِن مكتبة الفاتيكان مفتوحة على مصراعيھا ،في كل خزائنھا ،للمؤمنين والملحدين :
اذھبوا وفتشوا ،وال ُتضلوا الناس بالتخمينات ،والتلفيقات!
والطامة الكبرى أن تنتقل الدعوة إلِنجيل برنابا أنه الصحيح واالستشھاد به ،من حلقة
العلماء ،إلى حلقات التدريس في اإلذاعة والتلفزيون .كأن القوم يسخرون بعقول سامعيھم
وعلمھم! ـ عال َم الضجة الكبرى ،عالم؟ ھل تصح شھادة ) إنجيل برنابا ( المزوَّ رة على اإلنجيل
والقرآن معاً ،وعقيدة اإلسالم والمسيحية معاً؟! أم يشفع لھا ،ويستر فسادھا ،في نظرھم ،كسب
رخيص في المسائل الثالث الخالفية ولو أتى من شھادة زور على القرآن قبل اإلنجيل؟! إِن
اإلسالم الحنيف بغنى عن شھادة زور من مارق فاجر.
*
فإنجيل برنابا في تفكيره وتعبيره ،ومواضيعه وأسلوبه ،الذي يزخر بالرواسب المسيحية
والمقاالت اإلسالمية يدل على أن واضعه مسيحي أسلم .فمن ھو يا ترى؟
ال شك عندي أن واضع ) إنجيل برنابا ( ھو الراھب اإليطالي ،األخ مارينو المسلم الذي
تذكره مقدمة الترجمة األسبانية التي قام بھا ) مصطفى العرندي ( األندلسي كما نقلتھا الترجمة
اإلنكليزية وعربھا صاحب الترجمة العربية .قال الراھب المسلم ومساعده مصطفى العرندي إن
األخ مارينو )) عثر على رسائل إليرناوس وفي عدادھا رسالة يندّد فيھا بالقديس بولس الرسول.
وإن إيرناوس أسند تنديده إلى ) إنجيل القديس برنـابا ( .فأصبح من ذلك الوقت  ...مقربا ً من
البابا سكستس الخامس .فحدث يوما ً أنھما دخال معا ً مكتبة البابا ،فران الكرى على أجفان قداسته
فأحب مارينو أن يقتل الوقت بالمطالعة إلى أن يفيق البابا .فكان الكتاب األول الذي وضع يده
عليه ھو ھذا اإلنجيل نفسه .فكاد يطير فرحا ً من ھذا االكتشاف .فخبأ ھذه الذخيرة الثمينة في أحد
ردنيه ولبث إلى أن استفاق البابا فاستأذنه
ـ  ٤١ـ

باالنصراف حامالً الكنز معه .فلما خال بنفسه طالعه بشوق عظيم .فاعتنق على أثر ذلك الدين
اإلسالمي ((  .ـ إنھا رواية أقرب إلى الخرافة منھا إلى األساطير .إِن األخ مارينو الراھ44ب ال44ذي
أس 4لم وحرمت44ه الكنيس44ة ھ44و واض44ع ) إنجي44ل برناب44ا ( المنح44ول ،بمس44اعدة مص44طفى العرن44دي
األندلسي مترجمه إلى األسبانية ،ال مكتشفه في مكتبة البابا ،في أواخر القرن السادس عشر :
قصته المل ّفقة تدل عليه.
وما أَشبه الليلة بضحاھا .فكما كذب على إنجيل المسيح ،كذب على كتاب موسى .فھو
يقص أن العـالم اإلسرائيلي نيقودموس قال  )) :لقد و ُ
جدت كتيّبا ً قديما ً مكتوبا ً بيد موسى ويشوع
 ...وھو كتاب موسى الحقيقي .ففيه مكتوب أن إسماعيل ھو أب للمسيح ) ماسيا (؛ وإسحاق أب
لرسول المسيح ) ماسيا (  ...لم أتمكن من قراءة ھذا الكتاب ألن رئيس الكھنة الذي كن ُ
ت في
مكتبته نھاني قائالً  :إن إسماعيل ّيا ً قد كتبه (( ).(١٩١
ھذه األسطورة الثانية عن كتاب موسى دليل على األسطورة األولى التي يقول فيھا
الراھب المسلم إنه وجد )) اإلنجيل الصحيح ليسوع المسمّى المسيح ،بحسب رواية برنابا رسوله
(( في مكتبة البابا ،في أواخر القرن السادس عشر.
القول الفصل َ :من نصدّق ،القرآن أم إنجيل برنابا المنحول؟
ومحور ) إنجيل برنابا ( إن المسيح ھو محمد بن عبد  ،Sال عيسى ،ابن مريم .وھذه
شھادة زور على اإلنجيل والقرآن معا ً  :فكيف يصح ألھل القرآن وألھل اإلنجيل أن يقبلوا شھادة
زور على اإلنجيل والقرآن معاً؟!
وإن المسيحيين أجمعين منذ ألفي سنة ،والمسلمين أجمعين منذ  ١٣٨٤سنة يشھدون على
وجه السماء واألرض أن المسيح ھو يسوع ,عيسى ،ابن مريم ،ال محمد بن عبد .S
ـ  ٤٢ـ

ويأتي مزور مجھول ،أو راھب أسلم قد نبذته الكنيسة ،كان اسمه األخ مارينو ،ويس  ّفه وحده
المسلمين والمسيحيين ،واإلنجيل والقرآن ،ويقول إن المسيح ھو محمد ،ال يسوع الناصري؛ ويوجد
مسيحي عاقل ،أو مسلم عاقل ،يقبل شھادته المزورة ،ويقول بصحة ) إنجيل برنابا (؟!
قوم ،أال رحمة بعقولكم وعقولنا!
أال رحمة بعلمكم وعلمنا!
أال رحمة باإلنجيل والقرآن من كل شھادة زور!
فإن ) إنجيل برنابا ( المنحول شھادة زور على اإلنجيل والقرآن.
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