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  تدمير إجنيل برنابا اإلسالمي 
   !!من صفحته األولى 
  

  
برنابا املزعوم ، ومع ذلك فقد بقى  1 "!اجنيل"رفض العديد من علماء االسالم 

ور جهل هذا الكتاب املزور قطاع كبري من دعاة املسلمني من الشباب يغرف من حب
رمبا مل يستحسنوا آراء اولئك ل .ف علماؤهم من هذا الكتاب املفترىمتجاهلني موق

 )!!( الالمع"  جنمهم" و "  قدوم" لذا سأضع نصب أعينهم موقف .. العلماء 
 :الذي يتخذونه إماماً ويكررون شبهاته بل يقلدونه حىت يف حركاته وهو الشيخ 

  . فلنرى معاً ماذا كان موقف الشيخ ديدات من كتاب برنابا  !أمحد ديدات
  

  : ال تضيعوا وقتكم
  !!باستخدام اجنيل برنابا 

  
  

  :ففي حماضرته بعنوان 
Christianity, Judaism, Or Islam - Sheikh   
p://www.youtube.com/watch?v=610sWuB17Gchtt  

  
                                                             

ً " حاشا ان یكون ھذا الكتاب المنسوب للقدیس برنابا   1 وبشارة مفرحة ، فھو أبعد عن ھذا " انجیال
  .نحن سیلو مھ ھنوربتعی ام ىلع ةلالدلل سابتقا يسوق نیب "لیجنا" مسا انعضو اذل .المعنى السامي 
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  1:11:32: والدقيقة
 .طرح عليه سائل مسلم عن أمهية استخدام اجنيل برنابا الثبات االسالم 

  :فأجابه ديدات 
  " ستقضي ساعة تتكلم عن .. العامل املسيحي ال يعرف كتاب برنابا

رافضاً  حمتويات برنابا عن النيب ص ويف النهاية سيهز املسيحي رأسه
برنابا  قد يكون مسلياً لك ولكن ال تضيع .. هذا الكتاب النه ال يؤمن به 

 " !!! وقتك حملاولة اثباته للمسيحي
  
  : ناونعب هترضاحم يف هفقوم ناك كلذك

Is The Bible God's Word? - Lecture In Abu Dhabi   
  http://www.youtube.com/watch?v=26vcIpX6XVY  
  : ابانرب نع نيلئاسلا دحأ باجأ ذا 1:45:10: لدقيقة وا
  " كتاب برنابا  تابثاكتاب برنابا ستضيع وقتك به ، ففي اثناء حماولتك

املسيحي ففي النهاية سيقول لك هذا الكتب مزور مفربك ، فأنت  يبرغلل
 .. ". تضيع وقتك مع برنابا

  
برنابا ، ملدة ساعة كاملة  باتك حول 1958مث أردف قائالً  بأنه القى حماظرة عام 

من االسئلة اليت طرحت عليه كانت % 90شف بأن اكثر من اذ اكت باخلكنه 
  :مث قال ديدات.. تستنكر صحة كتاب برنابا 

   " !من ذلك اليوم جتنبت استخدام برنابا ألين اكتشفت بأنين ضيعت وقيت " 
  

**************  
 هذه مهل مدقنلف ، فيزملا باتكلا اذه ناضحأ يف اَيمترم رباكي مهنم ضعبلا لازام نإو
  : ليصافتلا ىلإف .يناطيشلا باتكلا اذه فسنل يفوتو يفكتس يتلا ةريغصلا ةرشنلا
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  اب الساقط املدعو للكت! ) متحمس ( لو وقف يف طريق تبشريك داعية مسلم 
   ،واستشهد به ضد االميان املسيحي -" اجنيالً " وحاشا ان يكون  -)  اجنيل برنابا(

  : فبنعمة الرب سأقدم لك طريقة منهجية سهلة ويف غاية الفعالية ، تسمى 
 "  "2  !  

دليله ( لم وحينها سينفض املس.. أي ان تضرب هذا الكتاب املزيف بتعاليم االسالم 
  !نفضاً اىل أقرب حاوية نفايات )  كتاب برنابا  \الواهن هذا 

  
  :كل ما عليك يف البداية هو طرح هذه الفكرة على حماورك املسلم ، وان تقول 

  ؟ "  أليس الكتاب يظهر من عنوانه" 
  .. كالم سليم حتماً 

  معامله منمن املنطقي ان يظهر الكتاب ظهوراً جلياً ، وتتكشف أفكاره وف الذ
  الكاتب ، صحيح ؟"  مقدمة"  

  ..لن يتردد املسلم من هز رأسه ليوافقك 
  :وهنا اطرح عليه بسرعة هذا السؤال احملرج 

  !؟) برنابا ( الصفحة األوىل من كتاب  الداعية املسلم هل قرأت يا صديقي
  

                                                             
  :نھج اتبعھ الرسول المقدام بولس ، اذ بعبارة واحدة ضرب الباطل ببعضھ ھذا ال    2
 " ا ولُسب ملا علَمونَويِيسرف اآلخَرونَ ويدُّوقص منْها ممسنَّ قعمجمي الخَ فرص ، :» الِجا الرهيا

ٍيِيسفَر ناب يِيسنَا فَرةُ، اخْواال .اكَمحنَا ااتِ اوماال ةاميق اءجلَى رةٌ .  »عنَازَعم تدَثهذَا ح الا قلَمو
يب،ِينيدُّوقالصو ِينيِيسرالْف ن  الكٌ والم الةٌ واميق سيل نَّهونَ اقُولي ِينيدُّوقنَّ الصةُ، الاعمجانْشَقَّتِ الو

  ).8-6:23اعمال (  "روح، واما الفَرِيسيونَ فَيقرونَ بِكُلِ ذلكَ
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جاوز عنه هذا فت !يف كتب ديانته يقرأ اصالً  وهالو ،املسلم مل يقرأها يف الغالب

  ..من كتاب برنابا  وساعده ان يفتح على .. املطب العسر 
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  : ما يلي الذي كتب.. وابدأ القراءة ملقدمة الكاتب 
  



  
يسوع الناصري المسمى المسيح يتمنى  رسول اله برنابا رسول "
أل سالما و عزاء . 

أل  ه العظيم العجيب قدإن ال خيرة بنبيه يسوع أليام األفي هذه ا
المسيح برحمة عظيمة للتعليم واآليات التي إتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين 

ورافضين ,  3داعين المسيح إبن اله,  مبشرين بتعليم شديد الكفر , بدعوى التقوى 
الذين ضل في عدادهم ,  5 جوزين كل لحم نجسم,  4 الختان الذي أمر به اله دائما

وهو السبب الذي ألجله أسطر ذلك , سى ألالذي ال أتكلم عنه إال مع ا 6 أيضا بولس
وال يضلكم الشيطان  الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع 

لما أكتبه  و عليه فإحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد, فتهلكوا في دينونة اله 
وليكن اله العظيم معكم و ليحرسكم من الشيطان ومن كل شر . لتخلصوا خالصا أبديا 

  ."آمين
 

  :برنابا املنحول ) اجنيل ( وهذه صورة الصفحة األوىل من كتاب 
  
  

 
                                                             

المسیح في : راجع كتابنا ! ( ان المسیح ھو ابن هللا من واقع الكتب االسالمیةلقد اثبتنا بالبراھین   3
  )االسالم ھل ھو ابن هللا ؟ 

  
ً یأمر المسلمین ان یختتنوا   4 ً واحدا ً قرآنیا   !)؟(اتحدى كل دعاة وشیوخ المسلمین ان یخرجوا لنا نصا
  
فكل الحیوانات )!  الخنزیر( عدا لن تعثر في كل صفحات القرآن على تحریم لحم اي حیوان فیما   5

فالجمال ) عدا الخنزیر فقط(النجسة ولحومھا التي حرمھا الرب في ناموس موسى ، قد حلل القرآن أكلھا 
  ).144:االنعام( كلھا مباح أكلھا للمسلم ، واالفاعي والنسور والفئران والقنافذ والضباع 

  
  !تأكد ان بولس ھو رسول هللا بشھادة االسالم لت)  ماذا قال االسالم عن بولس؟( راجع كتابنا   6
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  :هل قرأت مجلة الكاتب يف مقدمته حني كتب : واآلن نسأل املسلم 

  
 "أل "..؟  

  " ...جلميع سكان االرض" اال تربهن لك هذه اجلملة بأن هذا الكتاب موجه 
 اي لكل العامل ؟ 

  :وان ربه قد افتقد سكان االرض بنيب امسه يسوع 
خيرة بنبيه أليام األفي هذه ا إفتقدناعزاء إن اله العظيم العجيب قد ألأيها ا" 

  "!!يسوع 
 

  :يعين ان كاتب برنابا يعلم بأن رسالة نبوة يسوع هذه فهذا 
 " (!!) عالمية"  

  " (!!) لجميع سكان األرض" 
 

هذا يناقض ما كان يزعمه رسول اإلسالم حممد بأن كل نيب قد ارسل اىل .. اذن 
  ..قومه خاصة وليس اىل كل العامل 

  
  

هل كذب محمد ام مؤلف كتاب 
  برنابا ؟



  :قوال رسولك اقرأ يا اخي املسلم أ 
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  " سعيد بن النضر وحدثين : ح قال . هشيم حدثنا : ، قال حممد بن سنان حدثنا
يزيد هو ابن صهيب حدثنا : ، قال سيار نا أخرب: ، قال هشيم أخربنا : ، قال 
أعطيت مخسا مل : " ، قال  ص، أن النيب جابر بن عبد اهللا أخربنا : ، قال الفقري 

مسرية شهر ، وجعلت يل األرض  7يعطهن أحد قبلي ، نصرت بالرعب
ليصل ، وأحلت يل مسجدا وطهورا ، فأميا رجل من أميت أدركته الصالة ف

املغامن ومل حتل ألحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، 
  ،8 وبعثت إىل الناس عامة ".  

  )328حديث  –كتاب التيمم  –صحيح البخاري  (
 

 

  
  

                                                             
واالرھاب وتخویف البشر ، فھل ینسجم ھذا مع )  بالرعب( ان كان رسول االسالم منصور   7

ً ) سالماً وعزاءاً ( مقدمة كتاب برنابا الذي تمنى لجمیع سكان االرض  ؟ وھو كتاب  یدعي زورا
  بأن المسیح قد بشر بمجيء محمد ؟

  
حمد ھو رسول لكافة األمم والناس مسالمیة التي برمجت عقول المسلمین عن ان االسطورة اال  8

  :بینما االنبیاء كانوا فقط مرسلین ألقوامھم خاصة ، قد تم تفنیدھا من جمیع جوانبھا في كتابنا 
ً من النت ) رسالة المسیح قومیة أم عالمیة ؟  (    .قم بتحمیلھ مجانا
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 : وهنا ال مفر من إحتمالني
يسوع مرسل اىل !" النيب"إما ان كاتب كتاب برنابا يكذب بادعاءه ان   )1

  ؟ " .. ع سكان األرضمجي" 
 

" نيب"أو ان رسول اإلسالم حممد هو من كذب بإدعاءه ان كل   )2
  مرسل اىل قومه خاصة وليس اىل كل األرض ؟

  
  أيهما تصدق عزيزي الداعية املسلم ؟

  
 :يقول برنابا مواصالً رسالته اىل كل العامل 

خيرة بنبيه يسوع أليام األفي هذه ا إفتقدناإن اله العظيم العجيب قد  عزاءألأيها ا "

 ". ..المسيح 
 

 ... أي انه افتقد مجيع سكان االرض  ؟" .. افتقدنا:  " ما معىن قوله 
  .عاملية لكل االرض  !" اجنيله الصحيح" ة اذن رسال

  
  :وقوله 

  ..". وال يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة اله تخلصوالكي " 
 

 " !الص للخ" أي أنه انه يدعو مجيع سكان االرض 
 .ولكي ال يضلهم الشيطان 

 .  هذا موجه اىل كل العامل ليخلص(!)  اذن رسالته واجنيله
خالصا  لتخلصواكل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه  فإحذرواو عليه "

  ."أبديا 
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هذا دعوة  اليس ...مجع من قبول اي تعليم اخر غري ما يكتبه أانه حيذر العامل 
 ؟..رض لكل اال ةورسال

  !لكل العامل ... وهو يكرر دعوته للخالص  ..وليخصلوا خالصاً ابدياً 
 ام نبيك ؟..  فمن تصدق ، كاتب اجنيل برنابا

  
 :وقبل ان يسقط يف يد الداعية املسلم ، وتفرغ جعبته ، ويبدأ بالتلعثم ، قل له 

 ..والسطور االوىل منه .. انا ما زلت يف مقدمة كتاب برنابا 
 ...ه لك مضرجاً يعانق االرض وقد صرعت
املواصلة والدخول اىل العمق ، ألحفر يف طيات صفحاته أخاديد غائرة ،  إن أحببت

  خمرجاً لك عشرات التناقضات بينه وبني القرآن وتعاليم االسالم ؟
  !!بشرط إمنا .. لك ذلك 

  ؟ !" النيب يسوع"من هو الذي كذب على : ان ختربين قبالً  
  
!" نبيه" برنابا الذي صرح على املأل يف مستهل مقدمة كتابه ان كاتب  هو هل

  :يسوع مرسل خلالص 
  "  "؟  

  
  ارسلوا اىل) ومن بينهم عيسى ( أم رسولك حممد الذي علمكم بأن كل األنبياء 

 "  "  ؟..وليس اىل كل األرض!  
  

–
 
 


