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    This research aims to reveal the indication of Allah messenger Mohammed 
(God's blessing and peace be upon him) in Birnab bible. This bible was read 
and taught up to the mide of the fifth century.                                                                                             
And in the fif th century, the patriarch  (( Gelesiose prohibited reading this 
bible and ordered to execute the one who copyed it . then  In the sixteenth 
century, ucopy of this bible was found by the priest Framerino in the library of 
romes patriarch skins After reading the bible, he knew clear information about 
the last propht and his name is Ahmed so Framerino took out this bible from 
the pope library and annouuced his becoming muslim. This bible was 
translated to Arabic by Rachid  Ridduh in Egypt.                              
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بع!د أن زال التعص!ب ال!ديني ف!ي  ١٧٠٩كان إنجيل برنابا مخطوطا فعاد ذكره إل!ى الوج!ود س!نة 

أوروبا، وفقدت الكنيسة الس!يطرة المطلق!ة الت!ي كان!ت ق!د اس!تحوذت عليھ!ا ف!ي الق!رون الوس!طى، 

بترجمت!ه إل!ى اللغ!ة ) ل!و نس!دال راغ(وتناقلت ا�يدي ھذه المخطوطـة إل!ى أن ق!ام نائ!ب المط!ران 

بترجمت!ه إل!ى ) ال!دكتور خلي!ل س!عادة(وم!ن ھ!ذه الترجم!ة ق!ام الم!ؤرخ  ١٩٠٧ليزية في عام اIنج

  ) .السيد محمد رشيد رضا(العربية وقام بنشره 

ھذا المخطوط ھو النسخة الوحيدة المعروفة اRن في العالم وھي النسخة اIيطالية وھ!ي الت!ي نق!ل 

  .عنھا ھذا اIنجيل 

أن مكتش!ف النس!خة اIيطالي!ة Iنجي!ل برناب!ا ھ!و راھ!ب Uتين!ي ": يقول المستشرق الشھير سايل 

إن ھذا الراھب عثر عل!ى رس!ائل �ح!د القساوس!ة وف!ي : ، ومن جملة ما قال ) فرا مربنو (يسمى 

عدادھا رسالة تن!دد بالق!ديس  ب!ولص ، وإن ھ!ذا القس!يس أس!ند تندي!ده إل!ى إنجي!ل الق!ديس برناب!ا ، 

لك الح!ين ش!ديد الش!غف ب!العثور عل!ى ھ!ذا اIنجي!ل ، واتف!ق أن!ه فأصبح الراھب المشار إليه من ذ

فحدث يوما أنھم!ا دخ!` مع!ا مكتب!ة الباب!ا ) سكتس الخامس (أصبح حينا من الدھر مقربا من البابا 

فأخذ النوم ھذا البابا ، فأحب الراھب مرين!و أن يقت!ل الوق!ت بالمطالع!ة إل!ى أن يفي!ق الباب!ا ، فك!ان 

ع يده عليه ھو إنجي!ل الق!ديس برناب!ا نفس!ه ، فك!اد أن يطي!ر فرح!ا م!ن ھ!ذا الكتاب ا�ول الذي وض

اUكتشاف فخبأ ھذا اIنجيل في أحد ردني ثوبه ، ولبث إلى أن استفاق البابا فاستأذنه باIنص!راف 

  .اھـ "  حام` ذاك الكنز معه، فلما خ` بنفسه طالعه بشوق عظيم فاعتنق على إثر ذلك اIس`م

ف!ي فج!ر الق!رن الث!امن  عش!ر فأح!دث دوي!ا ) إنجي!ل برناب!ا ( تش!اف ش!اع خب!ر وبعد ھذا اUك

عظيما عند النصارى وأجمعوا أمرھم على محاربته وتكذيبه وعدم نشره وتم لھـم ذلك، بل إن ھذا 

العداء  توارثته أجيال النصارى جي` بعد جيل ، وفي زماننا ھذا U توجد طائفة من النصارى ف!ي 

، بل أقام أس!اقفة النص!ارى بتص!نيف ال!ردود عل!ى ) بإنجيل برنابا (وغربا تؤمن  العالم كله شرقا 

ھ!ذا الكت!اب المنح!ول عل!ى الق!ديس برناب!ا يس!ميه أع!داء : ، حتى قال أحد ا�ساقفة) إنجيل برنابا (

ا�ديان بإنجيل ، وما ھو بإنجيل ، فاIنجيل بشارة مفرحة ، بينما أن ھذا الكتاب الشرير كص!احبه 
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ھ!ا U ر ، رسالة كافرة أثيمة ضارة ھو مجموعة متناقضات U ترض!ي المس!لم الح!ق بق!در أنالشري

 ) .المسمى إنجيل برنابا  لسامح كمالرسالة الرد على الكتاب : انظر(اھـ . ترضي المسيحي الحق

ھذه نبذة بسيطة ع!ن موق!ف النص!ارى ا�وائ!ل والمت!أخرين م!ن ھ!ذا اIنجي!ل ، وأم!ا بالنس!بة 

في كتابات العلماء المحققين السابقين مث!ل اIم!ام اب!ن ) اIنجيل برنابا ( م يرد ذكر ھذا للمسلمين ل

تيمية وابن القيم وابن حزم وغي!رھم عل!يھم رحم!ة هللا ، فھ!ذا كت!اب الج!واب الص!حيح Uب!ن تيمي!ة 

ناقش النصارى في معتقداتھم وأت!ى عل!ى ذك!ر أن!اجيلھم ول!م ي!ورد ذك!ر إنجي!ل برناب!ا بتات!ا ومثل!ه 

إنجي!ل ( لم يأِت على ذك!ر ) الفصل في الملل والنحل( تلميذه ابن القيم ، وكذلك ابن حزم في كتابه 

مع أن كتابه ھذا عمدة في ا�ديان والفرق ومنھا ف!رق النص!ارى المتع!ددة ، م!ا ي!دل عل!ى ) برنابا 

ول!و ك!ان كم!ا أنه بالفعل كان مخفيا طيلة ھذه القرون ولم يش!تھر أم!ره إU ف!ي الق!رون المت!أخرة ، 

زعم!!وا أن!!ه م!!ن وض!!ع بع!!ض المس!!لمين Uش!!تھر أم!!ـره ب!!ين المس!!لمين خصوص!!ا أھ!!ل العل!!م م!!نھم 

  .المصنفين ممن ناقش معتقدات النصارى وما ورد في أناجيلھم المحرفة 

...". وأم!!ا أھ!!ل زمانن!!ا فق!!د تض!!اربت في!!ه آراء الب!!احثين وتش!!عبت بخصوص!!ه  م!!ذاھب الم!!ؤرخين

  ).نابانق` عن مقدمة إنجيل بر(

س!يد قط!ب ف!ي ظ!`ل الق!رآن، :  وقد ذكره وأق!ره بع!ض المعاص!رين ف!ي كت!بھم وتفاس!يرھم، مث!ل

المس!!يح :"والش!يخ الط!اھر ب!ن عاش!ور ف!ي التحري!ر والتن!وير، وال!دكتور محم!د وص!في ف!ي كتاب!ه

ف!ي الكت!ب الس!ماوية  �البش!ارات بمحم!د :" ، والدكتور عبد المجي!د الزن!داني ف!ي كتاب!ه"والتثليث

التثلي!ث "جاء في كتاب  :"م حيث يقول فيھا١٩٩٧، والشيخ عطية صقر في فتواه بتاريخ "بقةالسا

أن برنابا كان مصاحبا للمسيح عليه الس`م مدة طويلة، وكتب  ١٠٨لكوثر نيازى ص " في المرآة

عن معلومات توافق ما جاء في القرآن كثيرا ، وكان ھذا اIنجيل يقرأ ويدرس إل!ى أواس!ط الق!رن 

م البطريق . مس المي`دي الخا قراءته وأمر بإعدام ناس!خه ، " جليسيوس"وفى القرن الخامس حرَّ

ال!ذي وج!ده " فرامرين!و"ثم عثر على نسخة منه في القرن السادس عشر المي`دي القسيس الكبير 

بطريق روم!ا، فظھ!ر ل!ه بع!د مطالعت!ه أن في!ه أخب!ارا واض!حة ع!ن " سكنس "في مكتبة البطريق 



  رشيد كھوس. د.أ                               في إنجيل برنابا               ) صلى هللا عليه وسلم ( نبوة رسول هللا 
        

                                                                                                                                                                       

  
  ٢٠١٣  نون ا�ولكاعشر  خامسدراسات تاريخية العدد ال

 )٤ (  

ھ!!ذا اIنجي!!ل م!!ن مكتب!!ة الباب!!ا وأعل!!ن " فرامرني!!و "ف!!أخرج "  أحم!!د "ي!!اء وذك!!ر اس!!مه خ!!اتم ا�نب

  ". فى مصر " رشيد رضا"إس`مه ، ونقله إلى العربية 

وق!د ج!اء ف!ي اIنجي!ل الص!حيح بش!ارةٌ بس!يدنا :"وذكره كذلك الشيخ القطان في تفسيره حيث يقول

ن عند النصارى ع!دد كبي!ر م!ن ا�ناجي!ل كا. في مواضع كثيرة، وكل ذلك أُخفَي وُحّرف �محمد 

اعتم!دوا ھ!ذه ا�ربع!ة المتداول!ة اRن ) م ٣٢٥س!نة ( يربو على الخمسين ، لكنھم في مجم!ع نيقي!ة 

وقد ُوجد إنجيل منسوٌب إلى برنابا، تلميِذ المسيح، وتُ!رجم وطُب!ع م!رات ع!دة ، . وحرقوا ما عداھا

و قريب جداً من الق!رآن وتعاليِم!ه، لك!ن النص!ارى وھ. وفيه البشارة واضحةٌ بالنبّي في أماكن عدة

  .اھـ"U يعترفون به ويقولون إنه مّزيف

 ا�دي!ان ل!م يعت!رف ب!ه غالبي!ة إنجي!ل ھ!و برناب!ا إنجي!ل: "جاء في موس!وعة ويكيبي!ديا الح!رة

عيس!ى رس!ول  المس!يح ، وأن�عَد  أن المسيح بشر برسول م!ن بع!ده ھ!و محم!د  كونه النصرانية

 كيك!اثولي راھ!ب ي!قُكتِب في القرن الخامس عشر عن طر. أرسل لبني إسرائيل بالتوحيد من هللا

 المب!ادئ يتع!ارض تمام!اً م!ع برناب!ا النصرانيون والمسلمون أن إنجي!ل يرى .النصرانية عن أرتد

) يحيى( المعمدان يوحنا وظيفته كانت كوظيفة يسوع والدينية، والتاريخية فھو يعُد أن النصرانية،

  .انتھى"�الرسول محمد : الذي تنبأ بقدوم من ھو أعظم منه من بعده

، ومكانت!ه �وبعد كل ما سبق، أنتقل إلى ذكر بع!ض الفص!ول الت!ي تبش!ر بنب!وة س!يدنا محم!د 

  :العظيمة، وما ميزه  به هللا من خصائص

  :١  ارةــــالبش

نورا على ظلمات س&ائر سيأتي بعد بھاء كل اNنبياء اNطھار فيشرق : "جاء في إنجيل برنابا

  . )١( "ما قال اNنبياء، Nنه رسـول هللا

فم!!ن ال!!ذي أت!!ى بع!!د ا�نبي!!اء عل!!يھم الص!!`ة والس!!`م، وأش!!رق ن!!وره عل!!ى ا�ك!!وان، وكان!!ت 

  !�رسالته خاتمة لكل الرسائل السماوية وجامعة لھا؟ أليس رسول هللا محمد 
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هللا روح&ه قب&ل ك&ل ش&يء آخ&ر  ورس&ول هللا ال&ذي خل&ق:"وفي موضع آخر م!ن إنجي!ل برناب!ا

   ) .٢("بستين ألف سنة

م!!ا ظھ!!ر س!!ر م!!ن أس!!رار  �، فل!!وU ن!!وره �إن أول م!!ا خل!!ق هللا تع!!الى ن!!ور س!!يدنا محم!!د 

ما ظھر تف!اوت  �ا�رض، وU تفجرت عين من العيون، وU جرى نھر من ا�نھار، ولوU نوره 

لخرج!ت إل!يھم جھ!نم  �ولوU نوره ھما، الناس في الجنة والنار، ولكان كلھم على مرتبة واحدة في

  .وأكلتھم أك`

  حد فيعرب عنه ناطق بفم  فإن فضل رسول هللا ليس له           

رحم!ة للجمي!ع باعتب!ار أن!ه علي!ه الص!`ة  �وكون!ه : "قال الشيخ محمود ا�لوسي أبو الفضل

أول  �ره والس!!`م واس!!طة الف!!يض اIلھ!!ي عل!!ى الممكن!!ات عل!!ى حس!!ب القواب!!ل، ول!!ذا ك!!ان ن!!و

  .)    ٣( "المخلوقات

-في ح!ديث طوي!ل أقت!بس من!ه- �وروى اIمام عبد الرزاق في مسنده عن جابر ا�نصاري 

ي!ا  �: يا رسول هللا، بأبي أن!ت وأم!ي، أخبرن!ي ع!ن أول ش!يء خلق!ه هللا قب!ل ا�ش!ياء؟ فق!ال: قال

ن!ور ي!دور بالق!درة حي!ث جابر ، إن هللا تعالى خلق قبل ا�شياء نور نبيك م!ن ن!وره، فجع!ل ذل!ك ال

 Uأرض و Uس!ماء و Uمل!ك و Uن!ار و Uجنة و Uقلم و Uشاء هللا ، ولم يكن في ذلك الوقت لوح و

فلم!ا خ!رج الن!ور م!ن الحج!ب ركب!ه هللا ف!ي ا�رض فك!ان ... شمس وU قم!ر وU جن!ي وU إنس!ي،

م!ن ا�رض ورك!ب في!ه يضيء بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلم، ثم خل!ق هللا آدم 

النور في جبينه ثم انتقل منه إلى شيث ولده، وكان ينتقل م!ن ط!اھر إل!ى طي!ب إل!ى أن وص!ل إل!ى 

ص!لب عب!!د هللا ب!!ن عب!!د المطل!ب ومن!!ه إل!!ى وج!!ه أم!ي آمن!!ة، ث!!م أخرجن!!ي إل!ى ال!!دنيا فجعلن!!ي س!!يد 

ل!!ق نبي!!ك ي!!ا المرس!!لين، وخ!!اتم النبي!!ين، ورحم!!ة للع!!المين، وقائ!!د الغ!!ر المحجل!!ين، ھك!!ذا ك!!ان خ

  .) ٤(�جابر

وھ!ذا الح!ديث النب!وي الش!ريف U تعارض!ه ا�حادي!!ث ا�خ!رى، الت!ي ُذك!ر فيھ!ا أن القل!!م أول 

أي الح!ديث -فيجم!ع بين!ه:"المخلوقات أو الماء، ففي المواھب اللدنية للع`مة القسط`ني رحم!ه هللا
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المحم!دي والم!اء والع!رش، وقي!ل وبين ما قبله، بأن أولية القلم بالنسبة إلى م!ا ع!دا الن!ور  -السابق

  .)٥( "ا�ولية في كل باIضافة إلى جنسه، أي أول ما خلق هللا من ا�نوار نوري، وكذا في باقيھا

وھ!!ذا الح!!ديث ذك!!ره الح!!افظ أب!!و الحس!!ين عل!!ي ب!!ن محم!!د ب!!ن القط!!ان وھ!!و م!!ن نق!!اد الح!!ديث 

  .اما بالرواية والحفظ واIتقانالمعروفين بإتقانه للصنعة الحديثية، ومن أشد العلماء عناية واھتم

  :٢  البشارة

، )٦( "جاء اNنبياء كلھم إ` رسول هللا الذي سيأتي بعدي Nن هللا يري&د ذل&ك حت&ى أھي&ئ طريق&ه"

فا�نبياء كلھم أتوا ومضوا وجاء المس!يح عيس!ى ب!ن م!ريم عليھم!ا الس!`م برس!الة اIنجي!ل ليبش!ر 

  . �، وجاء ليھيئ الطريق لقدوم الرسول �بي فھو آخر ا�نبياء والرسل قبل الن �بالنبي 

  :٣البشارة 

` إل&&ه إ` هللا ((فلم!!ا انتص!!ب آدم عل!!ى قدمي!!ه رأى ف!!ي الھ!!ـواء كتاب!!ة تت!!ألق كالش!!مس نص!!ھا "

أشكرك أيھا الرب إلھي Nنك تفضلت فخلقتني، (  :ففتح حينئذ آدم  فاه وقال، ))ومحمد رسـول هللا

مرحبا بك ( :فأجاب هللا، ))محمد رسـول هللا((ھذه الكلمات  ولكن أضرع إليك أن تنبئني ما معنى

وإني أقول لك إنك أول إنسان خلقت، وھذا الذي رأيته إنم&ا ھ&و ابن&ك ال&ذي س&يأتي ، يا عبدي آدم

إلى العالم بعد اhن بسنين عديدة، وسيكون رس&ولي ال&ذي Nجل&ه خلق&ت ك&ل اNش&ياء، ال&ذي مت&ى 

ت نفسه موضوعة في بھاء سماوي س&تين أل&ف س&نة قب&ل أن جاء سيعطى نورا للعالم، الذي كان

  ).أخلق شيئا

فم!!نح هللا ) ي&&ا رب ھبن&&ي ھ&&ـذه الكتاب&&ة عل&&ى أظف&&ار أص&&ابع ي&&دي( :فض!!رع آدم إل!!ى هللا ق!!ائ`

، ))` إل&ه إ` هللا(( اIنسان ا�ول تلك الكتابة على إبھامي!ه، عل!ى ظف!ر إبھ!ام الي!د اليمن!ى م!ا نص!ه

فقبّل اIنسان ا�ول بحنو أبوي ھذه ، ))محمد رسول هللا((ليسرى مـا نصه وعلى ظفر إبھـام اليد ا

فلم!ا رأى هللا اIنس!ان ) بورك ذلك اليوم الذي سيأتي فيه إلى العالم( :الكلمات، ومسح عينيه وقال

فلذلك نّومه، وأخذ ضلعا من جھة القلب، ومj الموض&ع ) ليس حسنا أن يكون وحده( :وحده قال

: تلك الضلع حواء، وجعلھا امرأة hدم، وأقام الزوجين سيدي الجنة، وقال لھمالحما، فخلق من 
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احذروا أن تأك8 شيئا من ( :ثم قال) أنظروا إني أعطيكما كل ثمر لتأك8 منه خ8 التفاح والحنطة(

ھذه اNثمار، Nنكما تصيران نجسين، ف8 أسمح لكما بالبق&اء ھن&ا ب&ل أطردكم&ا ويح&ل بكم&ا ش&قاء 

  .)٧ ( ")عظيم

  :�وھنا أذكر بعض الشواھد التي تثبت ما جاء في ھذا الفصل في حق النبي 

ي!!ا رب : لم!!ا اقت!!رف آدم الخطيئ!!ة ق!!ال«: �ق!!ال رس!!ول هللا : ، ق!!ال�ع!!ن عم!!ر ب!!ن الخط!!اب 

ي!ا رب، : يا آدم، وكيف عرفت محمدا ول!م أخلق!ه؟ ق!ال: أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال هللا

ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا U إله �نك لما خلقتني بيدك 

ص!دقت ي!ا : إU هللا محمد رسول هللا فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إU أحب الخلق إليك، فق!ال هللا

  .)٨ (»آدم، إنه �حب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولوU محمد ما خلقتك

    ي!!ا عيس!!ى آِم!!ن : �أوح!!ى هللاُ إل!!ى عيس!!ى � : لوع!!ن اب!!ن عب!!اس رض!!ي هللا عنھم!!ا ق!!ا 

بمحمد َوْأُمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به، فلوU محمد ما خلق!ُت آدم، ول!وUه م!ا خلق!ُت الجن!ة 

" U إل!ه إU هللا محم!د رس!ول هللا: "والنار، ولقد خلقت العرش عل!ى الم!اء فاض!طرب فكتب!ت علي!ه

  . ) ٩ ( �فسكن

  :٤البشارة 

ول لكم أن كل نبي مت&ى ج&اء فإن&ه إنم&ا يحم&ل Nم&ة واح&دة فق&ط ع8م&ة رحم&ة هللا، الحق أق"

ولذلك لم يتجاوز ك8مھم الشعب الذي أرسلوا إليه ، ولكن رسول هللا متى جاء يعطيه هللا م&ا ھ&و 

بمثابة خاتم يده، فيحمل خ8صا ورحمة Nمم اNرض ال&ذين يقبل&ون تعليم&ه، وس&يأتي بق&وة عل&ى 

انظ&ر : (ين، ويبيد عبادة اNصنام بحيث يخزي الشيطان، Nنه ھكذا وع&د هللا إب&راھيم ق&ائ8الظالم

) فاني بنسلك أبارك كل قبائل اNرض وكما حطمت يا إبراھيم اNصنام تحطيما ھكذا سيفعل نس&لك

  . )١٠ ("صدقوني Nني أقول لكم الحق أن العھد صنع بإسماعيل ` بإسحاق

، فھ!!و ال!!ذي أرس!!له هللا تع!!الى لك!!ل ا�م!!م �ف!!ي نب!!وة النب!!ي وھ!!ذا الفص!!ل ص!!ريح وواض!!ح 

َوَما أَْرَسْلنَاَك إUَِّ َكافَّةً لِلنَّاِس بَِشيًرا َونَ!ِذيًرا َولَِك!نَّ أَْكثَ!َر النَّ!اِس �: وللبشرية جمعاء، قال الحق تعالى
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لَُك&ْم ِدي&نَُكْم َوأَْتَمْم&ُت َعلَ&ْيُكْم  اْليَ&ْوَم أَْكَمْل&تُ �: ونسخ دينه كل ا�دي!ان ،)٢٨: سورة سبأ( �Uَ يَْعلَُمونَ 

ْس8ََم ِدينًا َوَم!ْن يَْبتَ!ِغ َغْي!َر �: ، وق!ال الح!ق ج!ل ج`ل!ه)٣: سورة المائ!دة( �نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم ا2ِْ

ِم ِدينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ َوھَُو فِي اRَِْخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ  َ̀ ْس ِIْ٨٥: سورة آل عمران( �ا.(  

 �َوَما أَْرَسْلنَاَك إUَِّ َرْحَمةً لِْلَع!الَِمينَ �: قال الحق سبحانه: ھو المرسل رحمة للعالمين �والنبي 

ِ لِْن&َت لَُھ&ْم َولَ&ْو ُكْن&َت فَظًّ&ا َغلِ&يظَ �: ، وقال هللا عز اسمه)١٠٧: سورة ا�نبياء( فَبَِم&ا َرْحَم&ٍة ِم&َن هللاَّ

وا ِمْن َحْولِ  ْنفَضُّ َ̀   ).١٥٩: سورة آل عمران(�كَ اْلقَْلِب 

ھ!!و النب!!ي المخل!!ص للع!!المين، وھ!!و محط!!م ا�ص!!نام البش!!رية والحجري!!ة،  �والنب!!ي محم!!د 

دخ!ل «: ق!ال �ع!ن عب!د هللا ب!ن مس!عود : وأخرج الناس من عبودية العباد إل!ى عبودي!ة هللا وح!ده

ج!اء الح!ق �: مكة وحول البيت ستون وث`ثمائة نصب فجعل يطعنھا بعود في يده ويقول �النبي 

  .)١١(»�جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد�. �وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقا

  .�من ذرية إسماعيل الذبيح  �، والنبي �U بإسحاق  �والعھد صنع بإسماعيل 

  :٥البشارة 

لذلك أقول لكم إن رسول هللا بھ&اء يس&ر ك&ل م&ا ص&نع هللا تقريب&ا، Nن&ه م&زدان ب&روح الفھ&م "

ورة، روح الحكمة والقوة، روح الخوف والمحبة، روح التبصر وا`عتدال، مزدان ب&روح والمش

المحب&&ة والرحم&&ة، روح الع&&دل والتق&&وى، روح اللط&&ف والص&&بر الت&&ي أخ&&ذ منھ&&ا م&&ن هللا ث8ث&&ة 

أضعاف مـا أعطى لسائر خلقه، ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم، ص&دقوني أن&ي رأيت&ه 

ام كم&ا رآه ك&ل نب&ي، Nن هللا يعط&يھم روح&ه نب&وة، ولم&ا رأيت&ه ام&تjت ع&زاءا وقدمت ل&ه ا`حت&ر

يا محمد ليكن هللا معك وليجعلني أھ8 أن أحل س&ير ح&ذائك، Nن&ي إذا نل&ت ھ&ذا ص&رت نبي&ا : قائ8

  . ) ١٢("عظيما وقدوس هللا، ولما قال يسوع ھذا شكر هللا

، والزمان الذي بع!ث ...والخصائص والسير وكل ھذه الصفات المحمدية قرأناھا في كتب الشمائل

بعثت في خير ق!رون �: قال  �أن رسول هللا  �عن أبي ھريرة : ير ا�زمنةھو خ �فيه النبي 
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قال رسول : قال �عن عبد هللا و .) ١٣( �بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه

  .) ١٤ ( �م ثم الذين يلونھمخير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونھ�  �:هللا

فس!لم ورآه المسيح عيسى بن مريم عليھم!ا الس!`م ليل!ة أس!ري ب!ه م!ن بي!ت المق!دس إل!ى رب الع!زة، 

  .)١٥ (، كما ھو وارد في حادثة اIسراء والمعراج ، وقدم له كل اUحترام عليه ورحب به ودعا له

  :٦البشارة 

ل هللا ال&ذي س&يأتي بخ&8ص الع&الم، أما من خصوصي فإني ق&د أتي&ت Nھي&ئ الطري&ق لرس&و"

ولك&&ن اح&&ذروا أن تغش&&وا Nن&&ه س&&يأتي أنبي&&اء كذب&&ة كثي&&رون يأخ&&ذون ك8م&&ي وينجس&&ون إنجيل&&ي، 

إن&ه ` ي&أتي ف&ي زم&نكم ب&ل : يا معلم اذكر لنا ع8مة لنع&رف ، أج&اب يس&وع: حينئذ قال اندراوس

مؤمن&ا، ف&ي ذل&ك الوق&ت ي&رحم  يأتي بعدكم بسنين عدة حينما يبطل إنجيلي و` يكاد يوجد ث8ث&ون

هللا العالم فيرسل رسوله ال&ذي تس&تقر عل&ى رأس&ه غمام&ة بيض&اء يعرف&ه أح&د مخت&اري هللا وھ&و 

سيظھره للعالم، وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار ويبيد عب&ادة اNص&نام م&ن الع&الم ، وإن&ي أس&ر 

سيقولون إني أكبر من  بذلك Nنه بوساطته سيعلن ويمجد هللا ويظھر صدقي، وسينتقم من الذين

إنسان، الحق أقول لكم أن القمر سيعطيه رقادا في صباه ومتى كبر ھو أخذه كفيًّه، فليحذر العالم 

أن ينبذه Nنه سيفتك بعبدة اNصنام، فإن موسى عبد هللا قتل أكثر من ذلك كثيرا ول&م يب&ق يش&وع 

يس&تعمل لھ&ا الك&ي، وس&&يجيء  عل&ى الم&دن الت&ي أحرقوھ&ا وقتل&وا اNطف&ال، Nن القرح&ة المزمن&ة

بحق أجلى من سائر اNنبياء وسيوبخ م&ن ` يحس&ن الس&لوك ف&ي الع&الم ، وس&تحيِّي طرب&ا أب&راج 

مدينة آبائنا بعضھا بعضا، فمتى ش&وھد س&قوط عب&ادة اNص&نام إل&ى اNرض واعت&رف ب&أني بش&ر 

  . ) ١٦( "كسائر البشر فالحق أقول لكم أن نبي هللا حينئذ يأتي

ه، وكتب على وكل ما جا ف وُشوِّ ء في ھذا الفصل تحقق، أُبطل إنجيله وأُنجس من بعده، وُحرِّ

حسب ھوى الكھنة وأصحاب المصالح الشخص!ية ول!م يب!ق من!ه إU القلي!ل، وانتش!رت الظلم!ة م!ن 

، ال!ذي ظللت!ه الغمام!ة، وبش!ر ب!ه �بعده، حتى عمت ا�رض، فبزغ نور الحق نور س!يدنا محم!د 
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لنصارى وغيرھم، وعرف!ه بَِحي!َرا ح!ين رآه، وورق!ة ب!ن نوف!ل لم!ا ن!زل علي!ه الكثير من الرھبان ا

  ...الوحي

  ار تظليلـــــمن الغمامة أنى س  هــــــنور فليس له ظل يرى ول          

    ) ١٧(إذا مشى وله في الصخر توحيل  وU يرى في الثرى أثر �خمصه         
  

برس!الة الق!رآن الخال!دة، وأت!ى بق!وة عل!ى الك!افرين، وجاء بما لم تأت به الرسل من قبله، جاء 

وحطم ا�صنام، وقھر الطغاة والجبابرة، وأدب ا�عراب، والروم وفارس، وارتفعت أبراج الح!ق 

  ...في مكة، وسقط الباطل وانھار

، وأن!ه بش!ر، ومعج!زة م!ن معج!زات هللا �وأنزل هللا عليه الوحي أكد ص!دق عيس!ى المس!يح 

َّ̀ اْلَح&&قَّ إِنََّم&&ا ����: الىتع!!الى، ق!!ال هللا تع!! ِ إِ َ̀ تَقُولُ&&وا َعلَ&&ى هللاَّ َ̀ تَْغلُ&&وا فِ&&ي ِدي&&نُِكْم َو يَ&&ا أَْھ&&َل اْلِكتَ&&اِب 

ِ وَ  ِ َوَكلَِمتُهُ أَْلقَاَھا إِلَى َمْريََم َوُروٌح ِمْن&هُ فَ&آَِمنُوا بِ&ا�َّ َ̀ اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََم َرُسوُل هللاَّ ُرُس&لِِه َو

ُ إِلَهٌ َواِحٌد ُسْبَحانَهُ أَْن يَُكوَن لَهُ َولٌَد لَهُ َما فِي السَّ تَقُو َماَواِت َوَم&ا لُوا ث8ََثَةٌ اْنتَُھوا َخْيًرا لَُكْم إِنََّما هللاَّ

ِ َوِكي8ً  َم!ا اْلَمِس!يُح اْب!ُن َم!ْريََم �: ، وقال عز من قائ!ل)١٧١: سورة النساء( ����فِي اNَْْرِض َوَكفَى بِا�َّ

 َّUِِن الطََّعاَم اْنظُْر َكْيَف نُبَيُِّن لَھُ إ َ̀ يقَةٌ َكانَا يَأُْك هُ ِصدِّ ُسُل َوأُمُّ ُم اRَْيَ!اِت ثُ!مَّ  َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِه الرُّ

  ).٧٥: سورة المائدة( �اْنظُْر أَنَّى يُْؤفَُكونَ 

أن المسيح قد صلب وأنه واعتقد النصارى . وقتلوه �ولقد اعتقد اليھود أنھم صلبوا المسيح 

وبين الحقيق!ة البلج!اء، أن  المس!يح عيس!ى  �واستمر ھذا اUعتقاد حتى بعث النبي . هللا أو ابن هللا

عليه الس`م عبد هللا ورسوله، وأنه لم يصلب ول!م يقت!ل، ب!ل رف!ع إل!ى الس!ماء، ومج!ده ورف!ع عن!ه 

  ...وعن أمه كل افتراءات اليھود وأباطيل النصارى وترھاتھم

الذي أظھر كل الحقيقة عن هللا وع!ن وحدانيت!ه ورس!له وكتب!ه ودين!ه، وص!حح كثي!راً  �ھو و

م!!ن اUفت!!راءات وا�كاذي!!ب والمعتق!!دات الض!!الة، ووب!!خ النص!!ارى عل!!ى اعتق!!ادھم ف!!ي الث!!الوث، 

وادعائھم أن المسيح ھو ابن هللا، وكشف مفتريات اليھود والنصارى ضد أنبياء هللا ورس!له عل!يھم 

  ...رد كل ما ألصقه اليھود من الدنس والعيب بأنبيائھمالس`م، و
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  : ٧  البشارة

أيھا ا2خوة إن سبق ا`صطفاء لسر عظيم حتى أني أقول لك&م الح&ق أن&ه ` يعلم&ه جلي&ا إ` "

إنسان واحد فق&ط، وھ&و ال&ذي تتطل&ع إلي&ه اNم&م ال&ذي تتجل&ى ل&ه أس&رار هللا تجلي&ا فط&وبى لل&ذين 

متى جاء إلى العالم، Nن هللا سيظللھم كما تظللنا ھ&ذه النخل&ة، بل&ى سيصيخون السمع إلى ك8مه 

إنه كما تقينا ھذه الشجرة حرارة الشمس المتلظية ھكذا تقي رحمة هللا المؤمنين بذلك ا`سم من 

يا معلم من عس&ى أن يك&ون ذل&ك الرج&ل ال&ذي ت&تكلم عن&ه ال&ذي س&يأتي : الشيطان، أجاب الت8ميذ

إن&ه محم&د رس&ول هللا، ومت&ى ج&اء إل&ى الع&الم فس&يكون : وع بابتھ&اج قل&بإلى العالم ؟، أجاب يس

ذريعة لjعم&ال الص&الحة ب&ين البش&ر بالرحم&ة الغزي&رة الت&ي ي&أتي بھا،كم&ا يجع&ل المط&ر اNرض 

تعطي ثمرا بع&د انقط&اع المط&ر زمن&ا ط&وي8، فھ&و غمام&ة بيض&اء م&jى برحم&ة هللا وھ&و رحم&ة 

  . ) ١٨("كالغيث ينثرھا هللا رذاذا على المؤمنين

أقول لكم الحق أنه ` يعلمه جليا إ` إنسان واحد فق&ط، وھ&و ال&ذي تتطل&ع إلي&ه اNم&م  :"فقوله

أي أن أسرار ا�نبياء عليھم الص`ة والس`م وا�ولي!اء وغي!رھم " الذي تتجلى له أسرار هللا تجليا

وفي!ه ارتق!ت الحق!ائق،  اجتمع!ت ا�ن!وار وا�س!رار، �ففيه ، �كلھا مأخوذة من سر سيدنا محمد 

  .بمنزلة السماء والحقائق بمنزلة النجوم �أي أسرار الحق تعالى التي فرقھا في خلقه، فھو 

  .وكل شيء إU وھو به منوط استمدادا واستنادا، فإن الكل مستمد منه ومستند عليه في الحقيقة

فھو جامع لك!ل م!ا تف!رق فھو سر هللا الجامع الذي حمل من أسرار وجمع منھا ما لم يجمعه غيره، 

  . من الكماUت والبركات والعلوم والمعجزات

أي تنتظر الشعوب وا�مم بزوغ فجره، وشروق شمسه، وإش!راق ": تتطلع إليه اNمم:"وقوله

فھو أملھا، ومنقذھا ومخرجھا من الظلمات إلى النور، وإليه تشرئب أعناقھا، وكل من آم!ن  نوره،

  .ن يوم القيامةبه وأحبه فھو في ظل عرش الرحم
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إنه محمد رسول هللا، ومتى جاء إلى العالم فسيكون ذريع&ة لjعم&ال الص&الحة : "...وقوله

ب&&ين البش&&ر بالرحم&&ة الغزي&&رة الت&&ي ي&&أتي بھا،كم&&ا يجع&&ل المط&&ر اNرض تعط&&ي ثم&&را بع&&د انقط&&اع 

وَن الَّ!!ِذيَن يَتَّبُِع!!� : �يش!!ھد ل!!ه قول!!ه ع!!ز وج!!ل ف!!ي رس!!ول هللا : ..."المط&&ر زمن&&ا ط&&وي8

ْنِجي!!ِل يَ!!أُْمُرھُْم  ِIْيَّ الَّ!!ِذي يَِجُدونَ!!هُ َمْكتُوبً!!ا ِعْن!!َدھُْم فِ!!ي التَّ!!ْوَراِة َوا!! ُس!!وَل النَّبِ!!يَّ اْ�ُمِّ الرَّ

ُم َعلَ!ْيِھُم اْلَخبَائِ!ثَ  س!ورة ( �بِاْلَمْعُروِف َويَْنھَ!اھُْم َع!ِن اْلُمْنَك!ِر َويُِح!لُّ لَھُ!ُم الطَّيِّبَ!اِت َويَُح!رِّ

!ًرا �: وقول!ه تقدس!ت كلمات!ه). ١٥٧: ا�عراف يَ!ا أَيُّھَ!ا النَّبِ!يُّ إِنَّ!ا أَْرَس!ْلنَاَك َش!اِھًدا َوُمبَشِّ

ِ بِإِْذنِِه َوِس!َراًجا ُمنِي!ًرا ) ٤٥(َونَِذيًرا  !ِر اْلُم!ْؤِمنِيَن بِ!أَنَّ لَھُ!ْم ِم!َن ) ٤٦(َوَداِعيًا إِلَى هللاَّ َوبَشِّ

ً̀ َكبِي!ًرا  ِ فَْض فھ!و ال!داعي إل!ى هللا بإذن!ه، وال!دال عل!ى ). زابس!ورة ا�ح!( � )٤٧(هللاَّ

الخي!!!ر والص!!!`ح والف!!!`ح، ي!!!أمر الن!!!اس بالعم!!!ل الص!!!الح، ويعلمھ!!!م أحك!!!ام ال!!!دين، 

  .ويحضھم على القيام بحقوق هللا تعالى، ويحذرھم من مغبة مخالفة أمره

 الغيث السَّكوب، ببعثته ذھب القح!ط والب!دد، واخض!رت الرب!ى، وأنزل!ت الس!ماء م!ن �وھو 

ُل اْلَغْيَث ِمْن بَْعِد َما قَنَطُوا َويَْنُش!ُر �: خيرھا وا�رض من بركاتھا، قال هللا عز وجل َوھَُو الَِّذي يُنَزِّ

  ).٢٨: سورة الشورى( �َرْحَمتَهُ َوھَُو اْلَولِيُّ اْلَحِميدُ 

 فھو غمامة بيضاء مjى برحمة هللا وھو رحم&ة ينثرھ&ا هللا رذاذا عل&ى الم&ؤمنين:"أما قوله

الخير كله، والفضل كله، وھ!و النعم!ة العظم!ى والمنح!ة اIلھي!ة لھ!ذه  �فھو : "كالغيث

 �َوَم!!ا أَْرَس!!ْلنَاَك إUَِّ َرْحَم!!ةً لِْلَع!!الَِمينَ � :ق!!ال هللا ع!!ز اس!!مه: ا�م!!ة، والغي!!ث والرحم!!ة

ي!ا أيھ!ا الن!اس �: �قال رسول هللا : قال �، وعن أبي ھريرة)١٠٧: سورة ا�نبياء(

  .) ١٩(�حمة مھداةإنما أنا ر
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  :٨البشارة 

ھو شمس الجنة ورسولي ھو القمر الذي يستمد مني كل شيء، والنجوم أنبيائي الذين قد "

سينالون ك&ذلك مس&رة وحب&ورا ) ھنا(بشروكم بشيء، فكما أخذ المؤمنون بي كلمتي من أنبيائي 

  . ) ٢٠("بواسطتھم في جنة مسراتي؟
  :في البردة -رحمه هللا-اله اIمام البوصيري ولم أجد شرحا لھذه الفقرة أفضل مما ق

  

  مِ ــيُظِھْرَن أنواَرھَا للنّاِس في الظُّلَ   فإِنَّهُ شمُس فَْضٍل ھُم كواِكبُھَا

  َرمِ ـــــــــولم يَُدانُوهُ في ِعلٍم وU كَ   فاَق النَّبييَن في َخْلٍق وفي ُخلُقٍ 

يَمِ َغْرفَا ِمَن ا  وُكلُّھُم ِمن رسوِل هللاِ ُملتَِمسٌ    لبحِر أو َرشفَاً ِمَن الدِّ
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 شــــالھوام

إنجيل برنابا، ترجمه من اUنجليزية الدكتور خليل س!عادة، ونش!ره الس!يد محم!د رش!يد رض!ا  )١( 
  .١٧: أحمد جبر عبد ربه، الفصل: منشئ مجلة المنار، كتابة وإعداد وتنسيق

  .٣٥: الفصل) ٢(
بي!روت،  –العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العرب!ي روح المعاني في تفسير القرآن  )٣(

١٧/١٠٥.  

ص!!!الح أحم!!!د : المواھ!!!ب اللدني!!!ة ب!!!المنح المحمدي!!!ة، أحم!!!د ب!!!ن محم!!!د القس!!!ط`ني، تحقي!!!ق )٤(
  .٧٢-١/٧١م، ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥/ ٢عمان، ط-دمشق-بيروت:الشامي،المكتب اIس`مي

  .١/٧٤المواھب اللدنية بالمنح المحمدية،  )٥(

  .٣٦: الفصل ) ٦(

  .٣٩: الفصل )٧(

ھذا : ، قال الحاكم٤٢٢٨كتاب تواريخ المتقدمين من ا�نبياء والمرسلين،ح: المستدرك للحاكم )٨(
  .حديث صحيح اIسناد

ھذا : ، قال الحاكم٤٢٢٧كتاب تواريخ المتقدمين من ا�نبياء والمرسلين،ح: المستدرك للحاكم )٩(
  .حديث صحيح اIسناد

  .٤٣: الفصل )١٠(
  .٤٤٤٣صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب سورة بني إسرائيل اIسراء، ح )١١(
  .٤٤: الفصل )١٢(
  .إسناده جيد: قال شعيب ا�رنؤوط . ٢/٤١٩مسند أحمد بن حنبل،  )١٣(
  .٢٥٣٣، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونھم، ح�صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة  )١٤(
  .١٦٢، ح�تاب اIيمان، باب اIسراء برسول صحيح مسلم، ك: انظر مث` )١٥(
  .٧٢: الفصل )١٦(
  .١٩٨ديوان البوصيري، ص) ١٧ (
  .١٦٣: الفصل )١٨(

  .١٠٠المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب اIيمان ح) ١٩ (

  .١٧٧: الفصل )٢٠(


