
 يق إلنجيل برنابا المزعومق دصلخم

 قدمةم

 

من   كثرأعلى ثبوت تزييفه من       الوةعحول كتاب زعم بأنه إنجيل لبرنابا         ألياماثر الحديث في هذه     ك

وإنه كتب بقصد تشويه العقائد، إنه في مجمله يختلف تماما عن أي إنجيل من األناجيل األربعة بل عن           .  مصدر

تظاهر وإلسالم  اث العلمية إن كاتب هذا الكتاب هو يهودي أندلسي اعتنق            ابحوقد دلت األ  .  التوراة والقرآن 

الصغير ملخص حرفي لما كتب فيه        لتسجيلا هذا   فيولذا فقد حسن أن ننقل      ".  يمصطفي العرند "اسمه  .  بذلك

 .لباحثون حول ظهوره واألسباب التي دعت إلى كتابتهاوما كتب 

 ليهاإالتي سنتطرق  ألبوابللخص م

 ألولالباب ا

محمد شفيق غربال في هذا     .  د:  المؤرخ عباس محمود العقاد، ورأي األستاذ    /  أي األستاذ الكبير  ر

 .اإلنجيل

 لباب الثانيا

 .قتطفات حرفية من هذا الكتابم

 لثالثالباب ا

 .لكتابا هذا" يمصطفي العرند"ألهداف األربعة التي كتب من أجلها ا

 ب الرابعبالا

 .وهو أول من ترجمه إلى اللغة العربية. الدكتور سعادةلمرحوم مة التي كتبها ادلخص المقم

 لباب الخامسا

 .عليق وخاتمة على ما كتب في هذا الكتابت



 لباب األولا
 

 محمود العقاد باسع. د: المرحومذ أي األستار

 :نقط رئيسية سمعن إنجيل برنابا من خ اموضوع م10/1959/ 26تب في جريدة األخبار بتاريخ ك

أنه كتب بصيغة لم تكن معروفة قبل شيوع اللغة          :  ظ في كثير من العبارات في اإلنجيل المذكور         لوح -1

 .اورهاجالعربية في األندلس وما 

أن وصف الجحيم في إنجيل برنابا يستند إلى معلومات متأخرة لم تكن شائعة بين اليهود والمسيحيين في                    -2

               .لميالداعصر 

 .ات الواردة به قد تسربت إلى القارة األوربية نقالً عن المصادر العربيةأن بعض العبار  -3

 .باسم محمد رسول اهللا ن البشارة أمام األلوفعلليس من المألوف أن يكون السيد المسيح قد أ  -4

لع على كتب قومه وال يردده المسيحي        طم ال ي تتكرر في هذا اإلنجيل بعض أخطاء ال يجهلها اليهود           -5

باألناجيل المعتمدة من الكنيسة، وال يتورط فيها المسلم الذي يفهم ما في إنجيل برنابا من المناقضة بينه                 المؤمن  

 .وبين نصوص القرآن

 ربالغمحمد شفيق . د لمؤرخ الكبيراأي ر

كلمة برنابا أنه إنجيل مزيف وضعه         قول الدكتور غربال في الموسوعة العربية الميسرة تحت        ي

كما أنه  .  وفي وصفه السياسي والديني للقدس في أيام المسيح أخطاء جسيمة         .  مس عشر أوربي في القرن الخا   

 وهناك أيضا .  محمد الذي سيكون هو المسيح    با  المسيح إنما جاء مبشر   س  يصرح على لسان عيسى أنه لي      

 من  ا الكتاب أية إشارة في جميع كتب المفسرين المسلمين         ذملحوظة مهمة ال يمكن تجاهلها أنه ال يوجد له         

ولم توجد له أدنى إشارة في كتب        .  يالقرن الثامن حتى القرن الرابع عشر أمثال الطبري أو البيضاو           

رغم ما في هذا الكتاب من مهاجمة       .  المؤرخين مثل المقريزي، ولم توجد له أيضا أدنى إشارة في القرآن ذاته           

 .التوراةوإلنجيل لغزيرة 

 " عن كتاب عوض سمعان"

 



 لباب الثانيا
 

 :تطفات من إنجيل برنابا منقولة بالحرف الواحدقم

 "المسمى المسيح يسوعلالصحيح اإلنجيل  "لكتاباعنوان  -1

صطفي   م  وهذا ما يؤكد أن كاتبه    .  كذا وللوهلة األولى لمطالعة الكتاب نجد عنوانه بهذه الكيفية         ه

الطريقة تؤكد أنه     لكتاب بهذه ولكن عنونة ا  .  ن األناجيل المسيحية غير صحيحة وكذلك التوراة      أالعرندي قصد   

 .غير صحيح

 . الصحيحاإلنجيل نةأنه لو كان صحيحا، لما احتاج أن يؤكد في العنوان أل

 "وسجدوا له فانحنوا "-2

مباشرة أن يسوع المسيح      اء، وكشف عزوال  مال وإذ بدأ الكاتب قوله بتمنياته لجميع سكان األرض بالس        

إال أنه  .  الكفر داعين المسيح ابن اهللا      ديدةشوأن كثيرين ضلوا بتعاليم     .   وليس كلمة اهللا   ملتعليل  مجرد نبي جاء  

 ".وانحنوا وسجدوا له" أمه ونسى ذكر عبارة معيارة المجوس للطفل زرد سودون أن يدرى استطرد في 

وسجدوا "وإال لقال   .  ه وألمه توقيرا  ل   بأن كان السجود ليسوع فقط وليس      اعتراف  ه عن رغماوفي ذلك   

 . من الكتاب9ص . حدهوالسجود ال يكون إال هللا و" لهما

  تومامنبدالً   رسوالًرنى عشثوضع اسم برنابا من اإل -3

 . وعلى الرغم من أن األناجيل األربعة لم تذكر اسم برنابا من ضمن اإلثنى عشر تلميذًا

16ص  (نه استبدل توما باسم برنابا أ  إال  )16  -14:  6لو  )  (19  -16:  3مر  )  (52:  10مت  (اجع  ر

 ).11ص . (جبريل وهو يقدم له كتابا كالوأن يسوع كان يخبره وحده بأنه نبي وشاهد الم. من إنجيل برنابا) 

 الوقوع في أخطاء جغرافية في اإلنجيل -4

ن السيد المسيح صام في جبل سيناء       أ  ابه هذا تظهر تأثير الكاتب بالفكر اليهودي أنه ذكر في ك        مما ي و

 )140ص . (يذهمالمع ت

 . حين أن الذي عاش وصام في سيناء هو موسى وليس المسيحفي

 )213ص . (ذهب السيد المسيح إلى دمشق ينتظر الباقين"قال و

 )219ص ". (إلى دمشق لتالميذاوجاء كل  "م قال أيضاث

 .إلى دمشق ذهبي في أرض فلسطين ولم الالحقيقة أن السيد المسيح لم يبشر إو



  الخيالالمبالغة الشديدة إلى حد -5

ومبالغة شديدة في سرد القصة مما يجعله        .  ا الكتاب يجد نفسه أمام خيال ال حدود له         ذهل  رئالقاو

 الل  يثمكما أن الذي ذكر في هذا الكتاب لم نجد له           .  منه إلى أن يكون كتاب سماوي     ء  أقرب من أساطير القدما   

يرفض هذه    أو اليهودية أو اإلسالم   وأي دارس للمسيحية    .  في التوراة، وال في اإلنجيل، وال في القرآن        

 :ه بجاء  منها على سخافة الكتاب وتزييفه كقول عباس العقاد، فمثالًلدتوسي. الخرافات

ا وجاءا  عيوهؤالء جم )  11 سطر   21ص  .  (144000 أن عدد األنبياء الذين أرسلهم اهللا إلى العالم          -أ

 . ن رسول اهللاع ليتنبأوا

ص .  (6666واحد كان يسكن القبور       م السيد المسيح من رجل     أن عدد الشياطين الذين أخرجه     -ب

 )18 سطر 27

أناسا كثيرين في مصر حيوانات مخوفة        خأال تعلموا أن اهللا في زمن موسى مس       " قال   يحالمسن  أ  -ج

 )8 ،7 سطر 39ص . (ألنهم ضحكوا وإستهزأوا باآلخرين

سوف يضربك    المالك ميخائيل إن  ":  يسوع    فقال له .   أن يسوع نصح الشيطان أن يتوب، فرفض       -د

=10  ×  100000أي.  مئة ألف ضربة وسينالك من كل ضربة عذاب عشرة جحيمات              يوم الدين بسيف اهللا   

 )7 سطر 80ص . (جحيم 1000000

 أن اهللا سيجعل الشياطين يبكون مع المنبوذين حتى أنه  يجرى الماء من عين الواحد منهم أكثر                  -هـ

 .14 سطر 86ن ص دمما في نهر األر

 )19 سطر 94ص . (وأن مياه األردن أقل من الدموع التي ستجري كل دقيقة من عيونهم

 أنه لما حاول يسوع مصالحة الشيطان على اهللا، قال يسوع للشيطان أن يصطلح مع اهللا وإال                   -و

سوف يكون  " عن اهللا    قائالًفرد الشيطان   .   جحيمات 10 ضربة في    100000سيجعل المالك ميخائيل يضربه     

يضا كثيرون من المالئكة وأشد عبدة األوثان قوة الذين سيزعجون اهللا وسيعلم اهللا أي غلطة عظيمة                    أ لي

قل هللا أخطأت   "فقال له يسوع    )  12،  11  ،10،  9 سطر   80ص  .  ( من أجل طينة نجسة    بطرديارتكب  

 ".فارحمني

". فارحمنيأخطأت  "تين  أنه يقبل المصالحة مع اهللا، لو قال اهللا له هاتين الكلم           :  فرد الشيطان قائالً  

 ).4، 3 سطر 81ص (

 .وهذا أسلوب ال وجود له في أي كتاب سماوي

 :83وقد سجلها في ص .  طريقة نهاية العالم-ز

 كما يئن أب على     نئتتكون سوداء و  و  تسير الشمس في مدارها في السماء بدون نور       :  في اليوم األول  

 . ابن مشرف على الموت

 . ينزل الدم على األرض كالندىثمقمر إلى دم سيتحول ال: ليوم الثانيافي و

 .تتقاتل النجوم وتقوم حرب بينها :في اليوم الثالثو



 .م حرب بين الحجارة والصخور وتتقاتل مع بعضهاقوت: في اليوم الرابعو

 .مادسيبكى النبات : مساليوم الخا فيو

 . ذراعا150رتفع البحر ي: السادس ليومافي و

 .ر البحر فال يرىغوي: عبفي اليوم الساو

 .يقوم حرب بين الطيور والجوارح : لثامنافي اليوم و

 .ينزل برد من السماء وال ينجو منه على األرض إال عشرة أحياء: عستالفي اليوم او

 .رواح ال تموتأ لمالئكةاعلما أن . األطهار لمالئكةاموت ت: رشفي اليوم الخامس عوأخيرا 

 . أي من التوراة أو اإلنجيل أو القرآنوواضح أن هذا السرد لم يذكر في

 اإلنجيلو  التوراة  فالعلى خ .  صف الكاتب السموات بأنها تسعة    ي  :159ص    لسمواتا وصف   -ح

 .سنة 5000هى السفر و. تبعد األولى عن األرض اموتبعد بعضها عن بعض ك. والقرآن

حجم كل السموات   وأن حجم األرض مع     .   سنة 45000د السماء التاسعة عن األرض هو سفر        بع  أي

 .بالنسبة لحجم الجنة يساوى نقطة أو حبة رمل

لوصف الذي كتب عنه الشاعر اإليطالي      اهو نفس   و:  )208إلى ص     205ص  ( وصف الجحيم    -ط

 درجات كما أن    7الجحيم    نإفيقول  .  يد أن هذا الكتاب كتب بعد دانت      كدانتي في القرن الرابع عشر، وهو ما يؤ       

شيطان نظير سبعة أبواب الجحيم، كذلك فيها سبعة أنواع من العذاب، وهى عبارة              درجات أنشأها ال   7للخطية  

 :قل شرورهثعن دوائر متداخلة ينزل فيها اإلنسان حسب 

 .ينزل للدرجة السابعة: لمتكبرا -1

 .ل للدرجة السادسةزني: الحسود -2

 .نزل للدرجة الخامسةي: الطماع -3

ا هو كحنطة مطبوخة في براز       م   يعطيه اهللا طعاما   نزل للدرجة الرابعة، حيث   ي:  الشهواني  -4

لتناسلية نار  ا  ثم يختلطون بنساء أعضاؤهن   )  أن الشيطان روح وليس له براز        حظال(الشيطان المحترق   

 .ن من حجر الجحيمووالسرير الذي ينامون عليه سيك

 .ة ويضعون عليه حجارة ثقيلةثالثينزل للدرجة ال: لكسالنا -5 

وال يقدر أن يأكل منه ألنه سيكون         للدرجة الثانية حيث يقدم له الشيطان طعاما شهيا       ينزل    :همناال  -6

 .مربوطًا في الجحيم

 .ينزل للدرجة األولى: الغضوب -7

األشرار ليعيشوا  .   سنة 70000ذهب إلى الجحيم لمدة     تم يستطرد إلى القول بأن جميع الخليقة س        ث

سول اهللا سيذهب إلى هناك، ولكنه ال يقيم إلى طرفة عين لكي             هناك، واألنبياء األطهار ليشاهدوها، حتى ر     

 نيأ"وبعد سبعين ألف سنة سيأتي جبرائيل إلى رسول اهللا ويقول له            .  يرى كل مخلوق نال نفعا من رسول اهللا       



اهللا أن يطرد كل      نم، وعندئذ يطلب رسول اهللا      "ان على دينك ال يمكث في الجحيم إلى األبد        كوعدك لنا أن من     

هو على دينه من الجحيم إلى الجنة، ويقول أن كل من آمن برسول اهللا يذهب إلى الجنة ولو لم يعمل عمالً                       نم

 .صالحا ألنه مات على دينه

 سنة  2500اهللا كتلة التراب وتركها       لما خلق .   أجاب يسوع  ثم  :53،  52خلق آدم ص      ريقةط  -ى

ورسول اهللا     نبيا 144000هللا سيخلق من تلك الكتلة      أن ا   لمالئكةلعلم الشيطان الذي كان بمثابة كاهن ورئيس        

ا بركل من اتخذني      اليسجد تو   لمالئكةلثم قال اهللا    .   آخر بستين ألف سنة    ءشيل  ك  الذي خلق اهللا روحه قبل    

من العدل أن نسجد لهذه       يسل وكل من على شاكلته فقالوا يارب إننا روح ولذلك            نأما الشيطا .  هذا التراب ل

 . صار شكل الشيطان هائالً ومخيفًاحينئذ. الطينة

فتضايق الشيطان  .  ينئذ قال اهللا انصرفوا عنى أيها المالعين      ح  :53ص  )  سرة آدم ( كيفية خلقه    -ك

، فرفع جبريل ذلك البصاق     )يطان روح فكيف يبصق   شحظ أن ال  الوي(وبصق أثناء انصرافه على كتلة التراب       

 . بطنهفي هرسسبب ذلك إلنسان بلمع شئ من التراب عن تلك الطينة فكان 

ما رأي الشيطان الخيل تأكل العشب أخبرها أن تدوس قطعة التراب التي            ل  :58 خلقة الكلب ص     -ل

س من التراب الذي بصق عليه      نجلجزء ال افأعطى اهللا من فمه روحا لذلك        .  سيخلق اهللا منها آدم واألنبياء    

ففزعت الخيل وهربتوأنشأ الكلب فأخذ ينبح.  آدمهرالشيطان الذي بدله وجدت س . 

ضرع آدم إلى اهللا قائالً يارب هبني هذه الكتابة على أظافر            ف  :59 الكتابة على أظافر آدم ص       -م

 اإلنسانعندئذ منح اهللا    "  اهللا محمد رسول اهللا   إال    ال إله "أصابع يدي ألن آدم قد رأي في سماء الجنة كتابة تقول            

محمد رسول  "ى ظافر إبهام اليد اليسرى      ل، وع "ال إله إال اهللا   "نى   اليم يداألول تلك الكتابة على ظافر إبهام ال      

 ".اهللا

 نازالًوبينما كان الطعام    .  ما قدمته له وأكل   )  أي من حواء  (فتناول منها     :61ة تفاحة آدم ص     شأ ن -ن

 .حيث كل إنسان له عالمة أي تفاحة آدم. فلذلك أراد أن يوقف الطعام فوضع يده في حلقه. م اهللاالذكر ك

اطرد من  "يف اهللا وقال    س ميخائيل الذي يحمل     كودعا اهللا المال    :62 قطع أرجل الحية ص      -س

 ". مهائاقطع قواف خارجا هذه الحية الخبيثة ومتى صارت أوالًالجنة 

 ).قوائم؟  نسله بدونيوان يأتيهل إذا قطعت قوائم ح(ظ هنا الحوي



  الباب لثالث
 

 :برنابا ي العرندي إنجيل أهداف التي كتب من أجلها مصطفبعةاألر

 . ص والوعد بإسماعيل وليس بإسحقالهو أن الخ: الهدف األول

 . منهحور كلمة اهللا وس الهوت السيد المسيح وأنه ليإنكار: انيالهدف الث

 . بعد المسيح الذي هو محمدتيا سيأيلكن المس. أن يسوع المسيح هو المسيح: الثثالهدف ال

 . لهبهيصلب لكن شأن المسيح لم : الهدف الرابع

 

  واسحقإسماعيل :الهدف األول

انهض يا  ":  م يسوع وقال له   لّ جبرائيل ك  كالاإلنجيل المزيف أن الم     ذاذكر مصطفي العرندي كاتب ه    

: وفي موضع آخر  .  15ص  "   الذي كان يريد أن يقدم ابنه الوحيد إسماعيل ذبيحة هللا           إبراهيميسوع واذكر   

ميذ يا معلم   الوحينئذ قال الت  ".   ال السحق  بإسماعيلنع  م الحق أن العهد ص     أقول لك  ألني  صدقونيفأجاب يسوع   "

لكن موسى لم   .  هذا هو المكتوب    "امتأوهفأجاب يسوع   .  نع السحق صفي كتاب موسى أن العهد        تبهكذا كُ 

 ).68ص " ( يخافون اهللاال ن يسوع بل أحبارنا الذيواليكتبه 

 جداوالعجيب  .  ثبات الحق يدعى تحريف التوراة واإلنجيل     وهكذا أو كالعادة عندما يعجز الكاتب عن إ       

وإذا رجعنا إلى المرجع الصحيح في      .   لصلب السيد المسيح له المجد     الرئيسيأن يكون هذا السبب هو السبب       

 .وراة نجده يسجل أن اسحق هو الذي قدم ذبيحة وليس إسماعيلتمن ال) 21: 18ص (سفر التكوين 

بل أن العهد الجديد الذي هو      .  ة اليهود في تغيير اسحق بدل إسماعيل      ما هدف تورا  :  والسؤال اآلن 

 ).23 :4غال (، )7: 9رو ( ذبيحة هو اسحق ابن الموعد راجع إبراهيماة يسجل أن الذي قدمه راإلنجيل كمكمل للتو

س  ولي إلسماعيل يكون الوعد والذبيحة     ن كل ذلك نجد إن الهدف األول من كتابة هذا اإلنجيل هو أ            نم

 .سحقال

 أي أنه ابن اهللا المولود بالروح. كار أن المسيح هو كلمة اهللا وروح منهنإ: انيالهدف الث

لد بدون أب   وولذلك  .   العذراء مريم  ن م جسدا  آخذًاالتوراة واإلنجيل يؤكدان أن المسيح هو كلمة اهللا         

يع أن  تطست والدة جسدية وال أحد يس     إنها لي .  ألن الكلمة الناطقة مولود من ذات اهللا      .  وكلمة اهللا يدعى ابن اهللا    

 هذه الحقيقة المعروفة    مسولكن كاتب إنجيل برنابا أراد أن يط      .  ينكر أن السيد المسيح هو كلمة اهللا وروح منه        

 .بفي كل الكت

 . ني من كتابة إنجيل برناباثاوهذا هو الهدف ال



 مقتطفات من إنجيل برنابا

وقال آخرون أنه   .  )74ص  (، ولما قال ذلك بكى      اآله  نييدعونوكانوا  .  يقول يسوع إن العالم مجنون    

 ).75ص . ( عظيم من اهللانبيبل هو  يلد هللا جسد س اهللا وال ابن اهللا، ألن ليسلي

وأن الوالدة هنا   .   منه وروحاه كلمة اهللا    نأوهنا تخيل مصطفي العرندي أن الوالدة جسدية ونسى          

 ).87ص " ( اهللان إني ابأقوالييدرج في ولما رفع رأسه قال ليكن ملعون كل من . "روحية

وهنا يؤكد  .  )85  ص(فقال إني ابنك وشريكك     " الشيطان   أغواهإن العالم كله    "ثم قال يسوع يارب     

 وليس ابن اهللا    نبيواستمر في تكرار هذا الموضوع أن المسيح ليس إال          .  اللالكاتب أن العالم كله وقع في الض      

 وهذا التكرار   306،  253،  194،  146  ،143،  110  ،107،  87،  84،  75  ،74في صفحات الكتاب    .  وكلمته

 . كلمة اهللا المولود بالروححالسيد المسيالكثير يكشف عن السر الخفي في قلب الكاتب من نحو 

فقال يسوع إني ال أقدر على خلق ذبابة        .   عن ضعفه الشديد   معبرام تكلم على لسان السيد المسيح       ث

 .)110 ص(مؤمنًا ون الث وال يكاد يوجد ثإنجيلينين حينما يبطل س  بعدكم بعدةيوأنه يأت. 146 ص

فإني وأنا  .  194ص  .   أنا اهللا  إنني الشيطان ضلكم بواسطة الجنود الرومانيين عندما قلتم         إن ثم قال   

 . أن أخلق ذبابة، بل إني زائلليال طاقة 

عمه إلى الشيطان تارة وإلى     وهكذا يجاهد هذا الكاتب بكل قوة لتضليل المسيحيين سواء بنسبة ما يز           

ثة جيوش  ال وث يالكهنة والوال ئيس  بل أنه نسب إلى السيد المسيح أنه قال أمام ر         .  الجنود الرومان تارة أخرى   

 . السالح خرجوا لتسكين الشعب من يسوعمتقلدي جندي 600000 جندي إلى 100000كل منهما 

 ).143 إلى ص 139ص  (.إني أعظم البشر. ال إني برئ من كل ما قاله الناس عنىق

 لورد ذكره أيضا في القرآن أو       الخياليلو كان برنابا هذا قد كتب كل ما هو وارد في هذا الكتاب               ف

.  حتى القرن الرابع عشر    ي أو أحد المؤرخين كالمقريز    ي والبيضاو كالطبريعلى األقل في كتب المفسرين      

 .كتاب لتفسير القصد من كتابة هذا الئراقلروك لتلذلك فاألمر م

الذي هو     بعد المسيح  سيأتي  ياالمسيح ولكن المس    س هو يأن يسوع ل  :  ثثالالهدف ال :  ثالثًا

 .حمد رسول اهللام

لى لسان عيسى أنه ليس المسيح إنما       عإنجيل مزيف يصرح    ":  محمد شفيق غربال عنه إنه    .  يقول د 

يكون هو المسياسبمحمد الذي ا جاء مبشر. 

 المسيح بل جاء ليهيئ الطريق أمام رسول        سه على أن يسوع لي    وكاتب هذا اإلنجيل يركز بكل قوت     

  أصالً  يهوديا  وكما قلنا أن الكاتب كان    .   لمحمد رسول اهللا   اخصيصوأن لقب مسيا خلق     .  اهللا الذي هو المسيا   

 الذي جاء   -كما هو وارد في القرآن    )   يحيى النبي(ولذا فقد ألغى شخصية يوحنا المعمدان        .  ةللتورا  ارسودا

ق أمام  يطرال  يئهي ل  نبي  منه الًاعج  يح استبدل به المس   كلمة اهللا   حة أمام المسي  توبيق ال ر ط ئ ليهي اصخصي

 .رسول اهللا



قال .  نلعمداانا  ح اآليات والشواهد الواردة في األناجيل على لسان يو         استعمل نفس زييفه  ت ل وتأييدا

ثم قال وأنا صوت    .  )64ص  ("   المسا  الذي يسمونه  اهللا  رسول أن أحل سيور حذاء      أهالً لست   ألني"يسوع  

 . رسول اهللايقيصرخ أعدوا طر. كلهاية  البرفي ارخص

 المعمدان مالك وحنا  هو ي  الطريق أمام الرب     ئخص الذي جاء ليه   ش أن ال  ليهف ع الخ  والذي ال 

 إلى  تةغ ب ي ويأت أمامييهيئ الطريق   ف  يكال م ها آنذا أرسل    :ديم في العهد الق   النبي  يخال قال عنه م   الذي.  العهد

 ).1:3مال (هوذا يأتي قال رب الجنود . هيكل السيد الذي تطلبونه ومالك العهد الذي تسرون به

أنا أعمدكم بماء للتوبة ولكن الذي بعدي هو        " يقول متى اإلنجيلي عن يوحنا قوله        جديدلوفي العهد ا  

وفي تلك األيام   ).  "11:  3مت  "  (أقوى مني الذي لست أهالً أن أحل حذاءه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار             

جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهود قائالً توبوا ألنه قد اقترب ملكوت السموات، فإن الذي قيل عنه                    

 )3-1: 3مت " (بأشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة

 ئهي  ي الذ يكالوجهك م نبياء ها أنذا أرسل أمام      كما هو مكتوب في األ    "  :قول إنجيل معملنا مرقس   يو

 كان يوحنا يعمد في    .  مستقيمة   سبله اصنعوا في البرية أعدوا طريق الرب        خ صار صوت.  طريقك قدامك 

 ).4 -2: 1مر  ("الخطايا رةة لمعفبية التودالبرية ويكرز بمعمو

يوحنا لعله المسيح أجاب     عن   ن والجميع يفكرو  وإذ كان الشعب ينتظر   ":  قوليعلمنا لوقا   موإنجيل   

 سيور حذائه هو    ل أح الذي لسن أهالً أن    منى   ى من هو أقو   ي بماء ولكن يأت   الجميع قائالً أنا أعمدكم     يوحنا

 ).16،15: 3لو  ("القدس ونارسيعمدكم بالروح 

ن ييواليم كهنة و  لاليهود من أورش  وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل       ":  يقول يوحنا في إنجيله     وأخيرا

عن قول   ت  ماذا ؟أنتإيليا  ن ماذا؟   يح وسألون إذ  ست أنا الم  يسولم ينكر وأقر إني ل       من أنت فأعترف   ألوهليس

أنا أعمدكم بماء ولكن في     ،  يبالرب كما قال أشعياء الن    في البرية قوموا طريق     رخ  اقال أنا صوت ص   "نفسك  

لست مستحقًا أن أحل سيور     وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي                

 ).27-19: 1يو " (حذائه

 إني  صدقوني:  بالرغم من ذلك كله يكرر في مواضع كثيرة من الكتاب قول افتراء للسيد المسيح               

، 65 أن أحل سيور حذائك ص       أهالً  وليجعلني وقلت يا رسول اهللا ليكن اهللا معكم          االحترامرأيته وقدمت له    

 .306، 298 ،252، 148 ،147، 146، 128 ،126، 110 ،69ص 

 الرابع  الهدف:رابعا

 صلب السيد المسيح: رابعا

. وعرضها الكاتب بطريقة تريح نفسه وما يؤمن به        .   بيت القصيد في هذا الكتاب     هيوهذه النقطة   

.  والمعروف أن اليهود حاولوا ويحاولون بشتى الطرق تبرئة أنفسهم من صلب السيد المسيح             يهودياخاصة أنه   

م أيضا الذي ينكر صلب المسيح في حين أن         الومن ناحية أخرى أنه اعتنق اإلس     .   التهمة بالرومان  ويلصقون

 أن المسيح   باعتبار.  ، وفي أكثر من موضع في التوراة      تفصيالً لقصة صلب المسيح مشروحة      الحقيقيالمرجع  

 . األربعةلاألناجيكلمة اهللا هو فادى البشرية في 



 :طفي العرنديقصة صلب المسيح حسب رواية مص

  سبب صلب المسيح-1

اسحق أم إسماعيل، فرد يسوع     .   المسيا الموعود به   اللته من س  سيأتيمن الذي   :  لقد سأل اليهود يسوع   

. )301ص  (  إسماعيليفلما سمع رئيس الكهنة هذا القول حنق وصرخ لنرجم هذا الفاجر ألنه             .  إسماعيل:  قائالً

.  رجل 1000   بعضا فمات  فضربوا بعضهم   همبينن  مفهرب    .وعسوللحال قام الكتبة والفريسيون ليضربوا ي     

 ).301ص (

 وخصوصا وأن اليهود    . هذا الكالم   ونترك القارئ ليفهم القصد من     ...هو سبب صلب المسيح   كذا  ه و

 .يعرفون جيدا أنهم نسل اسحق والمسيح من نسله

  للسماءهروب السيد المسيح -2

. أورييل وخطفوا يسوع من النافذة المشرقة على الجنوب        وفجأة جاء المالئكة جبريل وروفائيل و      

 . )308ص (". عوه في السماء الثالثة في صحبة المالئكة التي تسبح اهللاضوو

 كله إلى شكل السيد المسيح يهوذا يتغير ش-3

وكان .  ولما دخل يهوذا مع جنود الرومان إلى الحجرة كان يسوع قد حملته المالئكة إلى السماء                "

 :نيام، عندئذ تغير يهوذا في الوجه والنطق وصار شبه المسيح، فقبضوا عليه وكان الشبه شديدا حتىالتالميذ 

 .)310ص ( ويوحنا ذهبوا وراءه للصليب برنابا والعذراء مريم أن -أ

 .)312ص ( ره هكذا بسحينحولالمحاكمة أن يسوع ساحر وقد ذا للوالي وقت  قال يهو-ب

تالميذه   اعتقدخصه بلغت من الشبه بيسوع أن       شا ووجهه و  ذصوت يهو   أقول إن حق   ال با قال برنا  -ج

 .)314ص (يسوع  ه هون كافة أوالمؤمنون

 تزييف هذه القصة لكنه الكاتب ب تكملة القصة، لم يكتف-4

 جسد يهوذا وخبأوه وأشاعوا أن يسوع       وسرقوا  ليالً  فذهبوا   اهللا نوميذ أنهم ال يخاف   ال اتهم بقية الت   -أ

 .)315(قام ص 

وذلك ليكمل  .   صلب المسيح  ن بقوله ع  ال يخاف اهللا ولفق رسائله     اتهم القديس بولس الرسول أنه       -ب

 . )320 ص( فيفي التزيواره شم

 .)316ص(رؤية بميذ ال أمه ولم يسمح ألحد من التثالث أيام لتراهه مد مرة أخرى لح أنزل اهللا المسي-ج

  ختام القصة-5

 :قالوأراد العرندي أنه يختم التزييف ف

 .ميذ تفرقوا في العالمال إن الت-ا

 .سدمة اهللا المتجل كيأ.  اهللان ال يزالوا يبشرون أن اب-ب

 ).320 ص(رسول  اللساع بود اشترك معهم في هذا الخ-ج



   محمد رسول اهللا   ي يأت نإلى أ ية صلب المسيح ستبقى في ضاللها        أن يسوع قال لبرنابا إن قض      -د

 .)318ص ( الخداع اف هذشكالذي متى جاء 

 



 الرابع ا لباب
 

 .15/3/1908ترجمها الدكتور خليل سعادة بتاريخ      .  هو ملخص المقدمة أول ترجمة عربية للكتاب      

 .1326 صفر 21شيد رضا منشئ مجلة المنار في رونشرها السيد محمد 

. ليزيةاإلنجوظهرت أول ترجمة إلى اللغة العربية لهذا الكتاب بمعرفة الدكتور خليل سعادة عن اللغة               

وقد أورد  .   وقام بنشرها السيد محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار          .15/3/1908وذلك في القاهرة بتاريخ     

 :يلي حول حقيقة هذا الكتاب تتلخص فيما علميا بحثًاالدكتور خليل سعادة في مقدمة الترجمة 

  لغة الكتاب األصلية-1

 ط فينا الالية في مكتبة ب   إيط نسخة   هيهذا اإلنجيل   النسخة الوحيدة المعروفة في العالم الذي نقل عنها         

 .8ص ج سطر 

 الكتابالف  غ-2

 بعة خطان ربها على الحواف األ      الكتاب من الجلد الضارب إلى الصفرة النحاسية ويحيط         الفغ

 األشكال   من نقوش ذهبية متباينة    ة مزدوج ف بارز من التذهيب تحيط به حا        وفي مركز الجلد نقش      مذهبان

 بندقية ال في وأن هناك صك     خصوصا.  شرقيه طراز   ن أ ذلك على   ويستدلونربى،  عغربيون الطراز ال  يسميها ال 

 بالقسطنطينية مجلد بجلدة    موجودار  السادس عش ن  رى الق إل  عهدهاويرجع  .  ولة العلية والبندقية  د ال نلعاهدة بي 

 .23 -14هذا اإلنجيل ص ج سطر بجلدة الخاصة ال ذاتتضارع 

 ةيأسبان أخوى هسخ ناكتشافقصة  -3

.  المستشرق سايك بالتعليق عليها     ، قام أسبانية  ى أخر سخة ن تامن عشر وجد  ثفي أوائل القرن ال   

ك أن هذه النسخة    ساي  قوواضح من تعلي  .  اإلنجليزية أكسفورد إلى اللغة      في  ر منكهوس دكتوال  ترجمهاو

  "يونفوام"ن راهب اسمه     مصطفي العرندي الذي كا     يسمىسلم  مم رجل   بقل  ةاإليطاليمترجمة عن النسخة    

بأنه عثر على كتابات للقديس إريناوس يندد       .   التي نقل عنها   اإليطاليةخة  سويروى في المقدمة قصة اكتشافه للن     

ة كل ما كتبه القديس إريناوس في       سمع العلم بأنه بدرا   .   الرسول ويستند إلى كتاب اسمه إنجيل برنابا       برسائل

وأن القديس إريناوس لم يندد برسائل بولس الرسول، بل         .   برنابا مهسنجيل ا إلالمرة  ب  إشارةكتابته لم يذكر أي     

كان هذا الراهب في المكتبة ووقع      .  وفي أحد األيام كان  في مكتبة البابا اسكتس الخامس          .  كتب عنها الكثير  

اد يطير  نوم على البابا ودخل الراهب إلى المكتبة، وكان الكتاب األول الذي وضع عليه هو هذا اإلنجيل، فك                 

ثم طالعه بشوق عظيم فاعتنق على      .  من الفرح، وخبأه في ردائه ولبث إال أن أفاق البابا واستأذنه باالنصراف           

 ). ص هـ(هذا الدين اإلسالمي 

 . ويبدو أن هذا الراهب فرامنيو كان يهوديا ألن له إيمان يفوق الوصف بالتوراة

 . جمها إلي اللغة األسبانيةوهو عينه الذي كتب النسخة اإليطالية وهو الذي تر



  وجود ألفاظ وجمل عربية على النسخة اإليطالية-4

 عليها ألفاظ عربية على هوامش     مكتوب   الف صورة للغ   يجد )و( هذا الكتاب ص     لعايط من   نإ

على حروفه   في القرون األولى وهو مكتوب       اإلنجيل مكتوب  فكيف يمكن أن يكون      .عظيم  اهللالنسخة مثل   

 .ألفاظ عربية

  التشابه بين الكتاب وشعر دانتي-5

دانتي شاعر إيطالي وهو أول من ذكر وصف الجحيم والسموات بصورة مختلفة تماما عما جاء في                 

وهذا يؤكد تماما أن كاتب     .  لم يكتب أحد في التاريخ هذا الوصف قبل دانتي        .  اإلنجيل والتوراة، وأيضا القرآن   

خليل سعادة وقد   .  يقول د .  14 من كتابات دانتي أي بعد القرن الـ         إنجيل برنابا أخذ وصف الجحيم والسموات     

يبعث على المقارنة بين كاتب هذا اإلنجيل والشاعر دانتي ما في كليهما من مالبسات وتعابير لمؤلفات دانتي                  

إذ جاء في هذا اإلنجيل أن هناك سبعة درجات للجحيم في مراتبها             .  الشعرية التي يصف فيها الجحيم والجنة     

 سموات تأتي في قمتها الجنة فتكون العاشرة، ويستنتج من ذلك           9وأن هناك   .  باختالف الخطايا الكبيرة السبع   

 . أن كاتب ذلك اإلنجيل جاء بعد دانتي أو معاصر له فيكون برنابا هذا ظهر في القرن الرابع عشر صفحة ح

  الكاتب األصلي يهودي أندلسي اعتنق اإلسالم-6

لشرقي ألن المطالع ا  .  األصل العربي لهذا اإلنجيل حجة على وجوده      لى  ر ع العثو  عدم  اتخاذال يجوز   

 ةمعنوي ترجمات حرفية أو     نتكاد تكو  من فقرأته    ارثي أن ك  تى بالقرآن ح  إيمان أن الكاتب له     يرى ألول وهله  

 .آليات قرآنية

رفها حينئذ  عم يكن ي  لتي   تنطبق على األحاديث النبوية واألساطير العلمية ال        يتوكثير من األقوال ال   

 من  اإلسالمرة المستشرقين والمشتغلين باللغة العربية وتاريخ       ثهذه األيام على ك     ك تجد في  ن، حتى أ  بغير العر 

 . صفحة طبالحديث عالماالغربيين من يعد 

 األصل، بل أن    عربي األصل، ال يترتب عليه أن يكون كاتبه         عربيغير أن القول أن هذا اإلنجيل       

ألنك إذا أمعنت النظر في     .   بعد تنصره وإطالعه على أناجيل النصارى      اإلسالم اعتنق   يدلسني أ يهودالكاتب  

 . بأسفار العهد القديم ال مثيل له بين طوائف النصارىعجيبا إلماما الكتاب وجدت لكاتبه كذل

 ربية واالطالع على القرآن    ع من يهود األندلس كانوا يتضلعون باللغة ال         كثيراروف أن   معوال

 .)ى(صفحة . واألحاديث النبوية مثل العرب

غلف أي  ل ا ن أفضل م  الببأن الك :  ة على ذلك اهتمام الكاتب بالختان حتى أنه يقول         لومن أكبر األد  

 .)ى(صفحة  غير المختونين وهذا فكر يهودي محض

وفيه .  رفتهامع  ديير اليهو غلى  عبل أن هذا اإلنجيل يتضمن كثير من التقاليد التلمودية التي يتعذر             

ير من  ثعة على ألسنة العامة، وال سند لها في ك        ئالشامية  اإلسالص   األحاديث واألقاصي  معاني من   ءشيأيضا  

 هو يهودي   األصليمما يؤكد أن الكاتب     .  ربيةع عليها إال إذا كان في بيئة        اإلطالعالكتب، وال يتأتى ألحد     

 .24 سطر )ى(صره صفحة تنم بعد السإلا قتنعأ أندلسي



 القرآن في و أربالعتب  كنم ذكر الكتاب في أي معد -7

ر المسلمين سواء في العصور     هي مشا تباا  كت  يل ف نجيوالذي يؤيد هذا الرأي أنه لم يرد ذكر لهذا اإل         

مع أن إنجيل برنابا    .  ت الدينية دالطع منهم إلى األبحاث والمجا    ق في مؤلفات من ان    والة حتى   ثيديمة أو الح  دالق

ب تبل لم يرد ذكر هذا اإلنجيل في فهارس الك        .   ذلك فقط  سات ولي شل تلك المناق  ثفي م هذا أمضى سالح لهم     

ن الذين وضعوا فهارس ألندر الكتب العربية من قديمة وحديثة          ي العجم المستشرق  أوالعربية القديمة عند العرب     

 .11 سطر )ط(صفحة 

 شرابع عرتب في القرن ال هذا الكتاب كُ-8

، ص  123وهو النص الوارد في ص      .   كتب فيه  لذيم بشأن الزمن ا    معه الجز  نوهناك دليل يمك  

 . تجئ اآلن مرة كل مئة سنةيأي سنة اليوبيل الت 125

وأن أول من حدد اليوبيل بمئة سنة       .   اليوبيل اليهودي ال يجئ إال مرة كل خمسين سنة         نوالمعروف أ 

 . م1300في التاريخ كان البابا ديوناسيوس سنة 

 . سنة33نة، ثم إلى سسين  حمقين أرجعوه إلىالحللكن الباباوات ا

من هذا يتضح أن الزمن الوحيد الذي يمكن فيه لكاتب أن يتكلم عن يوبيل يقع كل مئة سنة هو هذا                     

 . صفحة ى. 14الوقت الذي كان معاصرا للشاعر دانتي في القرن الـ 

م حرم قراءة بعض    492األول سنة    أما القول الذي يشيعه البعض بأن التاريخ يذكر أن البابا جالسيوس             -9

 الكتب ومن بينها إنجيل برنابا

ألن هذا الكتاب فيه من العبارات      .  وإال لذاع الخبر ولو سماعا عن نبي المسلمين        .  لم يحدث فهذا  

. بل والفصول الصافية التي تذكر اسمه في عرضها ذكرا صريحا ال يقبل شكًا أو تأويالً              .  الصريحة المتكررة 

 . فقط بل لم يتصل بخلفائه الذين أتوا من بعده وال بالعرب الذين دخلوا األندلسوليس ذلك 

 .  مأخيرا قد سجلت موسوعة العلوم البريطانية تزوير أمر قصة البابا جالسيوس هذا صفحة ل، وصفحة

 .15/3/1908المترجم خليل سعادة القاهرة في 



 كلمة أخيرة في خاتمة هذا التسجيل

والتسامح دراسة بسيطة بروح المحبة     برنابا يمكن دراستها      يلب إنج تمن أجلها كُ    تي ال رهذه األمو 

 .حقيقتها ومعرفة لفهمها

  موضوع إسماعيل واسحق:أوالً

 نن أ ي لوجدنا أنه يؤكد في سفر التكو      ةتوراال فلو رجعنا إلى     .راةتو لهذا األمر هو ال    الحقيقيالمرجع  

ى أن إسماعيل هو    دعبة التوراة أن ي   تان بعد ك  سامن حق أي إن     سولي.   بإسماعيل س بإسحق ولي  متحة قد يالذب

 .ل أسحقدكان الذبيحة ب

  بالتوحيد باهللاوالمسيحية تؤمن. السيد المسيح هو ابن اهللا: ثانيا

ولكن عندما . هذا من ناحية وحدانية اهللا     " واحد بإله  منلحقيقة نؤ با":   يقول إيمان لهم قانون    نفالمسيحيو

 إله...   ثالثًا حي بروحة ...   ثانيا ناطق بكلمة ...   أوالً موجود بذاته  فنحن نتحدث عن إله      نتحدث عن طبيعة اهللا   

 .واحد

لذلك لم تكن العذراء مريم محتاجة      .  كيف نعرف اهللا بدون كلمته، هذا الكلمة أخذ جسدا من العذراء          

ل قبل أن يولد السيد المسيح من       فهذه والدة روحية كائنة منذ األز     .  ألن كلمة اهللا مولود من اهللا     .  لرجل للوالدة 

 .العذراء بالجسد

، فنحن  ر قبل كل الدهو   بألن المولود منها مولود من اهللا اآل      .  جلر بدون   تلدولم ولن توجد امرأة     

 المولود منه قبل كل الدهور، مولود غير مخلوق كما يقول            هتوكلم،  اهللا اآلب ضابط الكل   :  نؤمن بإله واحد  

 .ينم آواحد إلة س اآلب واالبن والروح القدسمإبقول ، لذلك نحن ناإليمانقانون 

 ر للناش حدن بإله وا  م البسيطة لدراسة هذا الموضوع مثل كتاب نؤ        ب الكت عضويمكن الرجوع لب  

 .كنيسة مارجرجس باسبورتنج

 به له؟شُحقيقة أم  هل هو: لمسيح اصلبع ضووم: ثالثًا 

 يؤمن به اليهود عندما     ياء الذ دألن الف .  دتهميد المسيح بالنسبة للمسيحيين هو جوهر عقي      سإن صلب ال  

والفداء الذي تم عندما عبر شعب اهللا البحر األحمر كان بواسطة خروف            .  وفرخب  إبراهيمفدى اهللا اسحق ابن     

 . تذبحه كل أسرة يهوديةلذيا. حصالف

 لذلك  .سانهل دم الخروف أو الثيران يفدي اإلن      "يتساءل بولس الرسول في الرسالة لليهود قائالً        هنا  

هذا الدم هو فداء    .  ألنه ولد بدون أب جسدي وحده     .  فدم المسيح على الصليب هو دم من حمل بال خطية وحده          

 . للعالم كله وليس دم الخروف

ولكن المسيحيين اختبروا فيه الفداء وقوة      .  إن الصليب موضوع ضعف وسخرية للمسيح أمام العالم       

رة، ث لليهود ع  مصلوبا رسالته إلى كورنثوس أنه يكرز بالمسيح         لذلك بولس الرسول يقول في    .  الصاهللا للخ 

فة إال أنه كمختبر    السفرغم أنه يعلم أن الصليب سيكون موضوع سخرية من اليونانيين الف          .  ولليونانيين جهالة 

كان .   يجب أن يتفق عليه المسيحيون بالفعل      ءيلذلك فلو كان هناك ش    .  ر أن يكرز بالصليب   بقوة الصليب أصّ  



ولكن اختبارهم للقوة   .  ألنه موضوع جهالة أمام العالم    .  م أن يحذفوا موضوع صلب المسيح من اإلنجيل       عليه

 .غم أنه موضوع جهالة للعالمر للكرازة بالصليب اضطراراالخارجة منه، اضطرتهم 

 من كتابهم أيضا لحذفوا موضوع صلب المسيح         اشيًئاألمر اآلخر أن اليهود لو أرادوا أن يحذفوا          

 كيف شبه لهم؟.   القضيةذهم من هههم يريدون أن يبرئوا أنفسألن

هذا يعنى أن اهللا لجأ إلى الخداع       .  م أن اهللا وضع شكل السيد المسيح على إنسان آخر         ال هذا الك  -1

إذا كان اهللا يريد أخذ المسيح للسماء بدون صلب أفما كان يقدر بدون هذه الطريقة البشرية                    .  والتزييف

 !!الرديئة؟

 ويحدث بلبلة في العبادة وفي      الن ف النبي على   الن ف النبي يضع شخصية    أحيانًاا يعنى أن اهللا      هذ -2

 .الخ ...التاريخ

 .نبأ عن صلب السيد المسيحتت  إن التوارة اليهودي-3

 وأخيرا وهيرودس   الطسوكم خمس مرات أمام رؤساء الكهنة واليهود وبي        ح إن السيد المسيح     -4

 س بخصوص أسلوب تغيير الشخصية؟ألم يحتج النا. بيالطس

 .هر المحاكمات الخمسة قصة هذا التغييرظألم تُ

كيف تتم إن لم يكن المسيح قد مات بالجسد؟ كيف يقوم إن لم يكن قد                .   وماذا عن قيامة المسيح    -5

 !توفاه اهللا بالصليب ثم قام ثم رفع للسماء؟

 حالة تحريف التوراةأست: النقطة األخيرة

ا أنبياء اليهود الذين من نسلهم من صلب المسيح فلو كان بالتوراة تحريف كان أول               بهت التوراة ك  -1

 أكبر شاهد   هيفالتوراة  .  وبالذات عن صلبه وقيامته   .   السيد المسيح  ءمجي هو أن يحذفوا النبوات عن       ءشي

 .للمسيح

 بالذات  يالنبأشعياء  :   التوراة سفر  نأهم األجزاء م  .   بالبحر الميت بفلسطين   1948 وجدت سنة    -2

 . وهذا السفر بالذات مملوء بالنبوات عن صلب السيد المسيح. في مخطوطات البحر الميت

ـ دد زمن كتابتها  حوعندما طابقوا هذه المخطوطات الذي        وجدوها مطابقة   الدسنة قبل المي    300   ب

 . اليهود اليوميديتمام التطابق مع كتاب سفر أشعياء الموجود بين 

فأين التوارة المحرف؟ وإذا كان هناك توراة       .   من التوارة مختلفتين   اثنتانتان  ن نسخ لآل لم توجد    -3

 .محرفة فليظهرها الذين يدعون بذلك

.  السيد المسيح وصلبه وقيامته     ءمجيكلهم تكلموا عن    .   التوراة كتبها عدد كبير من األنبياء       -4

 .  سنة1500وكتبوها على أكثر من 

 !امة على هذا المدى البعيد في المدى الطويل من الزمن؟كيف اتفقوا على موضوع الصلب والقي



اأخير 

  مصلحة اليهود أن المسيح صلب وقام؟هي ما -1

ا الموضوع كان موضوع    ذأن ه   ميذ أن يتفقوا على صلب المسيح رغم       ال مصلحة الت  هي ما   -2

 ؟سخرية لهم

لجزء المختلف عليه   وخاصة أن ا  .  ميذ بحذف جزء من اإلنجيل أو تحريفه      ال مصلحة الت  هي ما   -3

 ؟هو صلب المسيح

  على صلب المسيح وقيامته؟االتفاق على ... كيف استطاعت كل األناجيل المكتوبة-4

  كيف اتفق اإلنجيل مع التوارة على صلب المسيح وقيامته؟-5

 المسيح؟  سنة على صلب1500 على مدى األنبياء كيف اتفق -6

وأكبر دليل على ذلك هو وجود مخطوطات البحر        .  اتهروتو  إلنجيله  حافظًاسيظل اهللا   ..  .وأخيرا  -7

وكأن   مطابقة تمام التطابق لما هو مكتوب في اإلنجيل والتوراة        .  م.   سنة ق  300الميت التي عمرها يزيد عن      

 نرقلسان اهللا يقول مهما قال الناس عن تحريف التوراة أو اإلنجيل ومهما قال كاتب إنجيل برنابا في ال                     

 .إلنجيله وحده يستطيع أن يشهد شر فاهللاعالسادس 

 آمين،،.. .أبديام ئهنا المجسد الداإللو

 


