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 أو"  did jesus exist"  كتاب حيمل عنوان م�ل  قرأت أوهل �اء يف ذهنك من ق�ل 
  هل اكن �سوع موجودا ؟

هذا هو �خ�صار س�ب هذا " ... ال د�ان بدون �ر" انه  الشعبية األم�الیقولون يف 
  السؤال وس�ب ظهور كتب مبثل هذه العناو�ن

" أي وجود لـ  أصالاليت تنفي  امل�شددة�يل أي �ال حنن لن �كون يف صف و�ه النظر 
ننظر من  إن�س�تحق  أخري یةزاو �دا؛ و�كن هناك  جمحفةفه�ي و�ه نظر " �سوع 

  حقاً ؟ موجودةاكنت "  األ�ج�لهل خشصيه �سوع املس�يح اليت ذ�رت يف " �اللها ويه 
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مثلنا متاما يبحثون عن أي دليل تارخيي علي شخصيه  األوائللقد كان املسيحيون " 
تیموثي  " يسوع لذلك كانوا يتمسكون بشده بكالم يوسيفوس كدليل قاطع علي ذلك

  1فریك 

املش�تغلني  األوائل اإل�ءاكن خيوض  املس�يحية بدایةيف  واملبكرة األويل الفرتةخفالل 
من  التارخييةو�ألخص حول خشصيه �سوع  إمياهنم��فاعيات معارك �ام�ه الوط�س حول 

-اجلدل ا�هيودي  معركة�نتصار �يل ا�هيود يف  أیضاومن �ب  إمياهنم حصة إثبات�ب 
   آنذاك�شلك �بري  موجودةاملس�يحي اليت اكنت 

ويف ظل ظروف صعبه فرضهتا املعطيات من ح�ث ندره النصوص اليت ميكن اس�ت�دا�ا 
  :عق�قي   إم�ل األب�يل ا�هيود كام یقول  احل�ة وأقامهيف هذا الشأن 

 واحضة�رخييه وموضوعيه  إشاراتلك هذا والنصوص الرابي��ه ال حتمل، كام سرني " 
 اإلشاراتيف �ك�شاف هذه  قصوى صعوبةحول خشص �سوع النارصي �� جيد الباحث 

  2"  التارخيية

هامه عن �سوع خصوصا ولو من مؤرخ هيودي � وزنه م�ل  شهادةح�� تتوافر  فأصبح
قد �اء الفرج وس��قلب  أ�ريا.... یوس�يفوس ف�لك تأ�يد سوف �كون لها شأن �بري �دا 

  �م ا�هيود نفسه جحه �لهيم ا�فاعيات آ�ءالسحر �يل الساحر وسوف �س�ت�دم 

  
  

  

                                                           
1 Freke, Timothy, and Peter Gandy. The Jesus Mysteries: Was the Original Jesus a Pagan God? London: 
Element, 2003 

  2005االصدار التاسع والعشرون ، یسوع التاریخي ، الطبعھ االولي . دراسات بیبیلیھ : امیل عقیقي وآخرون  2
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الفالفيه التي قدمها املؤرخ اليهودي يوسيفوس هي الدليل  الشهادةتعترب  "
  3ألیس ویلي "  الوحيد فقط الباقي حول تاريخ يسوع مع الكتاب املقدس

  

 الق�ب�التارخي ا�ك�يس القد�س یوسابيوس الق�رصي يف القرن الرابع امليالدي  أبواس�تحرض 
اليت �اء هبا ليفحم خصومه ویث�ت مبا ال یدع جماال �لشك �رخياً ل�سوع مطابقا حلد �بري ما 

مبا شهدوا نفسهم به، واحلق  احل�ةویقمي �لهيم   األ�ج�لمن نصوص مقدسه يف  أیدهيمبني 
 The Testimoniumالفالف�ه او  �لشهادة، �اء مبا یعرف  األ�داءهو ما شهد به 
Flavianum تقول واليت :  

انه قد قام مبآ�ر  إذندعوه ر�ل  ناحص  إذاكن ر�ل حكمي , ويف هذا الوقت �اش �سوع
العدید من  إليه�لك رسور فقد �ذب  احلق�قةعظميه واكن معلام �لناس ا��ن ق�لوا  وأعامل

ا�هيود والوثن�ني لقد اكن هو املس�يح ا�لص وح�� مسع بيالطس عن د�اوي رؤسائنا ضده 
انه قد ظهر  إذمل یت�لوا عنه ویرت�وه  البدایةم�ذ  أح�وه�ليه �لصلب و�كن ا��ن  مت احلمك

 أخري وبأش�ياءبذ� من ق�ل  تن��واقد  األن��اءهلم ح�ا من �دید يف اليوم الثالث الن 
به من  آم�تیوم�ا هذه مل ختتفي جام�ه املس�يحيني اليت اكنت قد  وحىتعنه  كثرية أیضا

  4. ق�ل  

                                                           
3 Whealey, Alice. Josephus on Jesus: the Testimonium Flavianum Controversy from Late Antiquity to 
Modern Times. P. Lang, 2003The  "Testimonium Flavianum, a brief passage in Jewish Antiquities by 
Flavius Josephus is widely considered the only extant evidence besides the Bible of the historicity of 
Jesus Christ " 

4 Josephus, Flavius ;   Whiston, William: The Works of Josephus : Complete and Unabridged. Peabody : 
Hendrickson, 1996, c1987, S. Ant 18.63-64 
" Now, there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer 
of wonderful works—a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him 
both many of the Jews, and many of the Gentiles. He was [the] Christ; (64) and when Pilate, at the 
suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross,b those that loved him 
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ا�ك�ري ان هذا اكف �دا لغلق  اعتقدحسمها یوسابيوس الق�رصي ��م قاطع �امس ، 
حيمتل ان ال فهذا هو یوس�يفوس نفسه یدون و�شهد �ن �سوع .. وهذا امللف  القضيةهذه 

املس�يح " وانه اكن هو " ندعوه ر�ال  أنحص  إذ" فقد قال  أصال�كون من ��س ال�رش 
  " اليوم الثالث " يف  األمواتبني  وانه قد مات وقام من" ا�لص 

ال  األمورو�كن " �سوع التارخيي " �يل أي ش�هبه حول  لإل�ازلك هذا اكيف �دا كام قلنا 
  �سري دوما هكذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                      
at the first did not forsake him, for he appeared to them alive again the third day,c as the divine 
prophets had foretold these and ten thousand other wonderful things concerning him; and the tribe 
of Christians, so named from him, are not extinct at this day ". 
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 بواسطةانه مت كتابه املقطع  النهايةما استقر عليه معظم العلماء يف  إن" 
"  طرف مسيحي علي كالمه أضافهايوسيفوس بالفعل باستثناء بعض الزيادات 

  5مایكل ویلكنز 

  

  

�اًال من خمطوطات العهد اجلدید اليت قام بتحریفها بعض  أفضلیوس�يفوس مل �كن ... نعم 
 األتق�اءفقد قام ا�د ... بعض التعدیالت فهيا لت�دم غرض الهويت  بإد�ال األتق�اءال�ساخ 

اليه بعض العبارات لتجع� �شهد ان  وأضاف�ليه  والز�دةبتحریف �مه  ةاملر هذه 
  �سوع اكن هو املس�يا ا�لص وانه صلب ومات وقام يف اليوم الثالث وظهر لتالم�ذه

  

  : Wilkins ویلكزن یقول..  احلق�قةهذه يه 

�اكدمييه فريي بعض العلامء ان املقطع ��اكمل  األوساطهذا املقطع �دل �بري دا�ل  أ�ر
من خشص مس�يحي �يل �م یوس�يفوس ورمبا �دث ذ� يف القرن  ز�دةعن  عبارة
املقطع ��اكمل حصيح وكتبه  أن آخرونیوسابيوس الق�رصي و�ري  بواسطةالرابع 

 بواسطةملقطع انه مت كتابه ا ا�هنایةیوس�يفوس �لفعل ؛ وما اس�تقر �ليه معظم العلامء يف 
  6یوس�يفوس �لفعل �س�ت��اء بعض الز�دات اضافها طرف مس�يحي �يل �مه 

                                                           
5 Wilkins, Michael J., and James Porter Moreland. Jesus under Fire. Carlisle, Cumbria, U.K.: 
Paternoster Press, 1996. 
" Today, however, most agree that the passage was authored by Josephus, with the exception of the 
three italicized sections " 

6 Ibid 
"This passage has aroused a great deal of academic debate. Some scholars have argued that the 
passage is inauthentic in its entirety and is nothing more than a Christian insertion, perhaps authored 
by the fourth-century church historian Eusebius. Others have argued that the passage is wholly 
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، ودار حولها هذا �ق�باس  مفضو�ة جرميةالتحریف هنا  جرميةف�اخ�صار اكنت 
مسمل  أمر أصبحم�اقشات �اكدمييه �بريه بني ا�تصني خلصها ویلنكز �ن القطع بتحریفها 

  س�ن��اولها الحقا احلق�قةيف  �دیدة أس�باببيه �ن بني العلامء وهناك 

بعد التعدیالت اليت اقرت�ا العلامء  أخريمره  الفقرةوقد قام رو�رت فان فورست بنقل  
  :لتصبح هكذا  األصيلايل �م یوس�يفوس  إضاف�هبعد �ذف ما مت 

واكن معلام �لناس ا��ن  رائعةم مبآ�ر حكمي فقد قا إ�سانويف هذا الزمان �اش �سوع ، " 
وعندما مسع بيالطس اهتام .  واإلغریق�لك رسور و�سب العدید من ا�هيود  احلق�قةق�لوا 

عن فعل هذا وحيت  واتوقفی زعامء م�ا � حمك �ليه �لصلب و�كن اولئك ا��ن اح�وه مل 
  7"املس�يحيني ليت مسيت �مسه  ق�ي�یوم�ا هذا مل ختتفي 

  

و�مانه  ا�قةاول العلامء املس�يحيني الوصول حلل وسط فهم بذ� �اولوا حتري هكذا �
بطریقه ما بعدم السكوت وال�سرت �يل هذا التالعب ��م یوس�يفوس ويف نفس الوقت 

�سوع يف �م یوس�يفوس حيت ولو اكن بدون قميه تذ�ر �رمغ  إيل�افظوا �يل يشء �شري 
فقط كام یقول فان  العاطفةم�طقي او �لمي سوي  أساسمل تمت �يل  املعاجلةهذه  إن

  :  فورست نفسه

من بعد معليات  إيالقرن احلادي عرش  إيلتعود  القلي�والن خمطوطات یوس�يفوس " 
وینطبق  القضية�زمن طویل فان النقد النيص لن جيدي يف �ل هذه  املس�يحيةالتحریف 

                                                                                                                                                                      
authentic. Today, however, most agree that the passage was authored by Josephus, with the 
exception of the three italicized sections" 

 
7 Voorst, Robert E. van. Jesus Outside the New Testament: an Introduction to the Ancient Evidence. 
Eerdmans, 2000 
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اب یوس�يفوس الثاين حروب ا�هيود يف النص املقابل يف كت الشهادة�يل غياب  أیضا�مر 
  8" النه ال یقدم اي اد� تدمع حصهتا 

�شري ايل  الفقرةو�يل أي �ال فالنقاد اكن هلم و�ه نظر حول وجود بعض �شارات يف 
  :التد�ل و�ضافه �لهيا يف وقت الحق �س�تعرض بعض مهنا 

ليوس�يفوس متثل مده زم�يه �بريه ويه طي� ح�اه �سوع ومع  امل�سوبةان الفقره  -
وصياغهتا يف بضعه اسطر فقط وهذا ما ال یناسب الس�ياق يف  إجاملهاذ� مت 

  الفقرةا�� الثامن عرش من كتاب �رخي ا�هيود ليوس�يفوس وا�ي �اء ف�ه هذه 

"  إ�سا� نعتربه أناكن یصح  إذا"  عبارةوجود بعض العبارات تؤكد ذ� م�ل  -
 أوتفسريیه  أضافهویبدوا هذا انه  إ�سانمن  أكرثويه تو� �ن �سوع اكن 

" جمرد  بأنهواليت وصف�ه  الفقرة بدایةتصحيح قام به ا�د املس�يحيني تعق�با �يل 
 " حكمي  إ�سان

ا�ك�ايب �عتبار والؤه  أسلوبه�شلك قاطع تنايف " لقد اكن املس�يح "  عبارة -
 هذا الوقت وموقفه من ا�هيود ا��ن �يل س��ل املثال يف الرومانية�لسلطات 

ملن " اكن یدعي املس�يح "  وإشارتهم�الد�  70 – 66اشعلوا ف�يل الثوره �ام 
ادعوا املس�يانيه ینايف ویتعارض مع قطعه الواحض والرصحي انه اكن هو نفسه املس�يا 

 املنتظر

                                                           
8 Ibid 
"Because the few manuscripts of Josephus come from the eleventh century, long after Christian 
interpolations would have been made, textual criticism cannot help to solve this issue.Neither does 
the Testimoniums absence in the parallel section in the second book of Josephus's Jewish War offer 
any evidence on its authenticity"  
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 تن��واالرب  أن��اءد الن قام من �موات من �دیويف اليوم الثالث " كذ� مج�  -
 املس�يحيةوالعقائد  �ألفاكر متتلئيه مج� " عنه  كثريةاخري  وبأش�ياءهبذا 

الرسل ورسائل بولس معوما كذ� �س�به  أعاملويف سفر  األ�ج�لخصوصا يف 
مس�يحيه رصف وال یقول هبا  أفاكرت��ؤ ان��اء العهد القدمي عن لك هذا و�ريه أي 

 مس�يحي  إال

 بأي أبداكذ� اورجيانوس و�دا� ضد س�يلسوس قد ذ�ر ان یوس�يفوس مل یعتقد  -
  9املس�يا  اكن يشء يف �سوع م�ل ما ذ�ر او انه

  :قائال  املسأ� Frekeولهذا یلخص فریك 

�يل مدار املئات من الس�نني �متسك العلامء املس�يحيني مبا كتبه یوس�يفوس �يل اعتبار انه 
ل�سوع حيت بدا العلامء حفص �م یوس�يفوس �شلك نقدي  دليل �امس �يل وجود �رخيي

ال یو�د أي �امل �اد یعتقد ا� یوس�يفوس قد كتب هذا ا��م فعال  أصبح أن إيل�كرث؛ 
 أسلوبالحقه و�س�ت ليوس�يفوس فال هذا هو  إضافاتاذ اهنم قد ب��وا بوضوح اهنا جمرد 

س�يفوس فان النص سوف �كون ما مت �ذفه من �م یو  إذاوانه  ا�ك�ابةیوس�يفوس يف 
�كرث تناسقا و�سلسًال ففي بدا�ت القرن الثالث �رب كتا�ت اورجيانوس ا�ي یعتربه 

 أن أبداالعلامء موثوق�ه خيرب� ان یوس�يفوس مل یؤمن او یعتقد  أكرثاملعارص�ن �ن ا�د 
  10 �سوع هو فعال املس�يا

                                                           
9 Origen, and Henry Chadwick. Contra Celsum. Cambridge University Press, 2003 
10 Freke, Timothy, and Peter Gandy. The Jesus Mysteries: Was the Original Jesus a Pagan God? 
London: Element, 2003 
For hundreds of years these passages in Josephus were seized on by Christian historians as conclusive 
proof that Jesus existed. That is, until scholars began to examine the text a little more critically. No 
serious scholar now believes that these passages were actually written by Josephus. They have been 
clearly identified as much later additions. They are not of the same writing style as Josephus and if 
they are removed from the text, Josephus' original argument runs on in proper sequence. Writing at 
the beginning of the third century, Origen, whom modern authorities regard as one of the most 
conscientious scholars of the ancient Church, tells us that Josephus did not believe that Jesus was the 
Christ since he did not believe in any Jewish Messiah  
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�س�به هذا ا��م ليوس�يفوس،  إبطالاليت اس��د ا�هيا احملققون يف  هذه بعض من �د�
  بق�ه �لتأ�يد�كن ا��م مل ی�هت�ي عن هذا احلد و� 

نعم مت الوصول لشخصه ... مع �شف ذ� الشخص ا�ي قام �لتحریف  تأيت البق�ةو�كن 
  ومعرفه من هو 
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ظهر فجاه بدايه وبينما كل االباء االوائل مل يستشهدوا باي كالم ليوسيفوس اذ " 
من القرن الرابع امليالدي يوسابيوس القيصري ويعلن عن اقتباس من كالم 

يوسيفوس به هذه الفقرات ومنذ لك احلني اصبح كالم يوسيفوس املرجع االساس 
  يف قضيه تاريخ يسوع

  11تیموثي فریك  "

  

  

یوس�يفوس هذه ، ظهرت بعد ان ا�هتت  وشهادةيف القرن الرابع، بدا یظهر هذا �ق�باس 
  �ام بثالمثائةح�اه �سوع �يل �رض �ربعامئه �ام تقریبا وبعد وفاه یوس�يفوس نفسه 

�وائل يف  ا�ك��سة آ�ءظهرت هكذا جفاه بدون مقدمات وبدون أي اشاره لها من من 
رض أي أي خملوق �يل و�ه � إ�هيا�دهلم مع ا�هيود و�ريمه ، ظهرت من دون ان �شري 

  اشاره

وا�ي ارخ ملعظم الفرتات �ويل " التارخي ا�ك�يس  أبو" جفاه وبدون أي متهيد �اء 
من �ك�شف ان یوس�يفوس قال  أوليف كتا�ته هو  –یوسابيوس الق�رصي  – �لمس�يحية

  العظمية الشهادةهذا ا��م يف حق �سوع وشهد هذه 

  

  : یقول دیف�د هري�ند�ز

                                                           
11 . Freke, Timothy, and Peter Gandy. The Jesus Mysteries: Was the Original Jesus a Pagan God? 
London: Element, 2000 
"Yet early Christians do not mention Josephus. It is not until the beginning of the fourth century that 
Bishop Eusebius, the propagandist of the Roman Church, suddenly produced a version of Josephus 
which contained these passages. From that point onwards, Josephus became the foundation for the 
historicity of jesus" 
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 أكرثن یع�ش �لقرب من كفر �حوم ح�ث مكث هناك �سوع یوس�توس الطربي ا�ي  اك
من مره وا�ي اكن معارصا لف�لو وقد كتب مؤلف �رخيي خضم ام�د م�ذ عرص مويس 

حيت وقت قریب �دا من الوقت ا�ي اكن یع�ش ف�ه ال جند يف كتابه هذا أي يشء عن 
املس�يحيني ملثل هؤالء  �سوع ولو جمرد تلميح �� من السهل �دا ان نفهم ملاذا مل �شري

ومع هذا  التارخيية�سوع  حق�قةاملؤر�ني الثبات و�ه نظرمه عن �سوع من ح�ث 
وخبالف هذا الت�اهل ملثل هؤالء املؤر�ني جند ان املس�يحيني �متسكوا �شده بفقره يف 

  12كتاب �رخي ا�هيود �لمؤرخ ا�هيودي یوس�يفوس 

  

��ء مل یذ�ر ا�د مهنم أي  وأوائلقرون توا�د �اللها حفول ا�فاعيات  أربعه�يل مدار 
يشء عن یوس�يفوس قا� مبثل ما اد�اه یوسابيوس الق�رصي عن �سوع، ف�قول مار�ن 

  :هيلر 

ا��م عن �سوع يف هذا �ق�باس مل یذ�ره أي اكتب مس�يحي ق�ل یوسابيوس الق�رصي 
13  

  

                                                           
12 Hernandez, David. The Greatest Story Ever Forged: Curse of the Christ Myth. Pittsburgh, PA: Red 
Lead Press, 2009 
 "Justus of Tiberius, who lived near Capernaum, where Jesus is supposed to have stayed on several 
occasions, and contemporary of Philo, wrote a comprehensive history extending back to Moses and 
reaching into his own times, but here too there is not a single hint of Jesus ’existence. It is easy to see 
why Christians have never made reference to these historians to prove their case of Jesus ’historical 
reality. They have, nevertheless, clung to a crucial passage in the Antiquities of the Jews by Joseph "  
13 Hillar, Marian : Flavius Josephus and His Testimony Concerning the Historical Jesus. Center for 
Philosophy and Socinian Studies 
The Jesus paragraph is not quoted by any writer before Eusebius of Caesarea  
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ف� ان تتخيل ان م�نيك�وس ف�ليكس وا�ریناوس و�مكلميندس السك�دري ویوليوس 
افر�اكنوس و�رتليان وهيبولي�س الروماين واورجيانوس وم�ثودیوس و�ك�ان��وس لك هؤالء 

  14یوس�يفوس  أعاملقرؤوا  أهنماكن معروف عهنم 

شهادته هذه لك هؤالء اكن هلم اطالع �بري �يل كتا�ت یوس�يفوس ومل یذ�ر ا�د مهنم 
  فهل یعقل هذا ؟...  املزعومة

يف مق�ل  القضيةهل یعقل هذا ان یتغافل هؤالء ��ء عن هذا �ق�باس ا�ي یص�ب 
   السهو�وی��رص هلم اشد انتصار ویرت�وه هبذه 

حيت ان بعضهم م�ل اورجيانوس قد تعرض ليوس�يفوس نفسه وموقفه من �سوع ومل �رش 
  ق �يل �طال الشهادةايل ت� 

  

 أكرثففي بدا�ت القرن الثالث �رب كتا�ت اورجيانوس ا�ي یعتربه املعارص�ن �ن ا�د 
  15العلامء موثوق�ه خيرب� ان یوس�يفوس مل یؤمن او یعتقد ابدا ان �سوع هو فعال املس�يا 

  

  : �� اكن �مر غریبا �دا كام یقول فریك 

                                                           
14 Fitzgerald, David. Nailed: Ten Christian Myths That Show Jesus Never Existed at All. Place of 
publication not identified: Lulu, 2010. 
an Historical Source in Patristic Literature through Eusebius, more than a dozen early Christian 
writers, including Justin Martyr, Theophilus Antiochenus, Melito of Sardis, Minucius Felix, Irenaeus, 
Clement of Alexandria, Julius Africanus, Pseudo-Justin, Tertullian, 
Hippolytus, Origen, Methodius and Lactantius, are known to have read and commented on the works 
of Josephus 
15 Freke, Timothy, and Peter Gandy. The Jesus Mysteries: Was the Original Jesus a Pagan God? 
London: Element, 2003 
"Origen, whom modern authorities regard as one of the most conscientious scholars of the ancient 
Church, tells us that Josephus did not believe that Jesus was the Christ since he did not believe in any 
Jewish Messiah" 
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من القرن  بدایةليوس�يفوس اذ ظهر جفاه وب�� لك ��ء �وائل مل �س�شهدوا �ي �م 
الرابع امليالدي یوسابيوس الق�رصي ویعلن عن اق�باس من �م یوس�يفوس به هذه 

  �16م یوس�يفوس املرجع �ساس يف قضيه �رخي �سوع  أصبح� احلني ذالفقرات وم�ذ 

 ودرایةعن �م یوس�يفوس او اكن ق� ا�اطه  الغف�املوضوع مل �كن من �ب  تأ�يدف�لك 
ا�فاعيات ومه من  أسسوامبا كتبه یوس�يفوس ،  ان ا�ء القرون �ربعه �ويل مه من 

ا�ك��سه مفن احملال ان متر �يل لك هؤالء نقطه يف �ایه �مهيه م�ل  إميانشلكوا ونقلوا 
اليت توصل لها دیف�د  احلمتية ةوالن���هذه ویتذ�رها یوسابيوس و�ده، �� هو �س�ت��اج 

  هري�ند�ز قائال

 التارخييةوالن ما كتبه یوس�يفوس يف �ساس مل �كن یتضمن أي اشاره ل�سوع وحق�ق�ه 
كام �روهيا ��ج�ل فقد جتاهل املس�يحيني �وائل �م یوس�يفوس ومل �س�شهدوا به 

فقرات �يل  ز�دةمت بعد ان  املرةو�كن هذه  أخريحيت مت ظهوره مره  طوی�لس�نني 
ما �ردده  أول�م یوس�يفوس �صيل ا�ي كتبه ليصبح جفاه ما كتبه یوس�يفوس هو 

  17 التارخيية�سوع  حق�قةاملس�يحيني ضد خصو�م عندما تظهر الشكوك حول 

یوسابيوس الق�رصي صاحب الباع الطویل يف كتابه التارخي بدون أي س�ندات و�زوریه 
  وتأليفه من �دید

                                                           
16 Ibid 
17 Hernandez, David. The Greatest Story Ever Forged: Curse of the Christ Myth. Pittsburgh, PA: Red 
Lead Press, 2009. 
" . But, since Josephus’ original, authentic work did not contain any references to Jesus of the Gospels, 
the early Christians ignored it for many years until it became known [as a result of the much later 
interpolation of the fake passage] that Josephus had offered clear evidence of Christ’ s historical 
existence; his work now suddenly became the canon (and cannon) for their defense against all 
heretical doubts and attacks "  
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ان ما ميكن اس�ت�الصه من یوسابيوس " فقد قال عنه املؤرخ الشهري ادوارد ج�بون 
اول مؤرخ "  Burckhardtویقول عنه بور�هارد " الق�رصي ال حيبه العلامء املعارص�ن 

  18 القدميةو�ري �ادل يف العصور  أمني�ري 

ت ب�هنم من زمع بوجود مراسالت بني �سوع واجبر اخلامس ب�رشه �ده مراسال أولفهو 
  Abgar Legendاجبر  أسطورهتعرف �اليا �مس 

  

وجمهوده ا�ك�ري مع �مرباطور قسطنطني وصانعه �رخي �افل ��كرامات واملعجزات 
 رأي إذحربه ضد مكس�ي��يوس  إثناءا�هنار  واحضةيف  رآهااليت  الرؤیةو�ميانيات م�ل 

مك�وب  رسا�الصليب و�ليه  �المة�يل مرصاعهيا وبوسطها  مامها مف�و�ة اجلنة أبواب
مل یقف �مر عند هذا بل جعل من ق�سطنطني " سوف ت��رص هبذا الرمز " �لهيا 

مس�يحيا مدي احلياه وان وا�ه الوثين ایضا اكن مس�يحيا و�يف انه اكن ر�ل تقي صاحب 
  فضي� وانه �كرث تصدیقا �لكامت الو� �له�ي و�ام�ا وح�و� �يل املس�يحيني 

  

التالعب �لتارخي و�زیفه وتأليفه ان لزم  هوایةیوسابيوس الق�رصي و�يف ان  فهذا هو
و�س�هتا ليوس�يفوس او زاد �لهيا  مقطو�ةيف كتابه  غضاضة�مر يه فن جييده فمل جيد أي 

اس�تفهام كربي حول �رخي املس�يحيه املبكر ا�ي  �المةالظروف وهذا یضع  أحسنيف 
  نق� لنا یوسابيوس

   �لعامل ا�ك�ري �رجي ایفا�ز واخ�مت مبقو�
                                                           

18 Fitzgerald, David. Nailed: Ten Christian Myths That Show Jesus Never Existed at All. Place of 
publication not identified: Lulu, 2010. 

" Edward Gibbon, author of the classic Decline and Fall of the Roman Empire, said with disdain, “What 
can be gleaned of Eusebius does not endear him to modern scholars,” and openly expressed his scorn 
forhim in no uncertain terms more than once. Constantine biographer Jacob Burckhardt dubbed 

Eusebius “the first thoroughly dishonest and unfair historian of ancient times.“  
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الفالف�ه حتتوي �يل أي يشء � قميه  الشهادة�يل �د �لمي ، فال ا�د یعتقد اليوم ان 
  �19سوع  دراسةتذ�ر يف 

  وهللا �الب �يل أمره و�كن أكرث الناس ال یعلمون
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19 Evans, Craig A. The Historical Jesus: Critical Concepts in Religious Studies. Routledge, 2004 

 "to my know ledge no one today believes that they contain anything of value for Jesus research.  
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