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مقدمة

.الحمدل وحده، مرسل الرسل ومنزل الكتب، والصلة والسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين

لل   لز وج ففففوُ ﴿:يقول ال ع عع يي يو بب ِ يتاَ بك عل ين ِا بم ين ِ ففوُ عخ فت عم ِ فت فكنُ يمماَ ِ بمم ررا ِ بثيِ يك عم ِ فك يل فن ِ بميِ يب في ينُاَ ِ فل فسوُ ير عم ِ فك يء يجاَ عد ِ يق بب ِ يتاَ بك عل يل ِا عه يأ يياَ ِ
نن ببيِ فمم نب ِ يتاَ بك يو نر ِ فنوُ به ِ يمل ين ِال بمم فكم ِ يء يجاَ عد ِ يق رر ِ  ِ بثيِ يك فهففم ِ* ِيعن ِ فج بر عخ في يو بم ِ يل يمسفف يل ِال فب فسفف فه ِ ين يوُا عض بر يع ِ يب يمت بن ِا يم فه ِ يمل به ِال بب بديِ ِ عه رميي بقيِ يت عس فمم رط ِ يرا بص ىى ِ يل بإ عم ِ به بدي عه يي يو به ِ بن عذ بإ بب فمنُوُبر ِ يلى ِال بإ بت ِ يماَ فل فمظ ين ِال ]16-15 المائدة[﴾  بمم

أما بعد، فلعل سبب اختياري لهذا الموضوع هو تجربة شخصية كانت نتيجة احتكاك مع ملحدة ولداينييففن فففي
.مجموعات داعوية أذكر منهم فتاة من أصول إسلمية تعيش في فرنسا تقول أنها مرتابففة مففن السففلم وأنهففا سففتتركه .

للمففا تراكففم عنففدها مففن الشففبهات وهففذه هففي الطبيعففة .إن لم تعثر لها على جواب وكان واضحا أنها مغلوبة علففى أمرهففا  .

اللحاداية المعاصرة المشككة في الثوابت، فالملحد ل يلحد لجل الشبهة وحففدها وإنمففا لمجمففوع مففا وقففع فففي قلبففه
.فيسارع اللتباس إلى ذهنه فيعقد ويشبك  أما سبل التعامل مع مثففل هففذا فتتبففاين علففى حسففب الحففال، لكنهففا فففي

للمففا سففألناها عففن أعظففم مففا أشففكل عليهففا، .مجملها تشترك في تعزيز اليقين وترسيخ الثوابت ثم نفض ما تراكم عليهففا و

.كان إيراداها لشبهة حول أهل الكهف وكانت لهذه الحاداثة  أثر سلبي على أحد المشاركين في المجموعة،كفففانت

لوث لإرادايففا بشففبهة لدر مقام الردا وهو فاقد لتزانه الروحي، مهمففل لجففانبه اليمففاني فتلفف .غايته مساعدتها، إل أنه تص

لوامة من الشكوك اللحاداية فقد لذلك معنى الخشوع من سففماع القففرآن وتففدبره، و .الفتاة، فكانت سببا في داخوله دا

؟ !صار همه إذا سمعه التساؤل أيعقل أن يكون هذا كلم ال :

ل  .فأحببت بهذا البحث المختصر أن أوضح حيثيات القصة والجواب عنها بإذن ال من زوايففا مختلفففة سففائل الفف عففز

لل لنا وله الثبات .وج
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تحليل الشبهة

نص الشبهة

:يقول المخالف 

:وهذا السؤال متضمن لمزاعم عدة 

أولها أن القرآن اقتبس أسطورة مسيحية. :

ثانيا أن إجابة النبي لم تكن فورية لنه لم يملك الجواب في حينه فاحتاج فترة بحث. :

ثالثا أن القرآن أساء الجابة عن طرح السؤال، بتقديمه لجواب نصراني على طرح يهودي، وبالتالي فقد فشل:
.في اختبارهم

.والمراد من هذا هو الطعن في أحد الثوابت السلمية وهو النبوة والقرآن وأن ذلك ليس من عند اليي وإنمييا تجميييع
.لخبار وأساطير

ييرنا تحليله على النحو النقدي التالي  :وللجابة عن هذا السؤال، تخ

.تبيين الثابت في القصة من مجموع الروايات الورادة عندنا•

:وعليه أوضحنا خطأ الفهم العارض حتى بفرض صحة مزعمهم؛ وهذا بطرح •

.المصادر التاريخية المقترحة◦

.ومعايير القبول والرد عند المخالف◦
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لماذا ذكر القرآن أسطورة مسيحية في الجابة عن أسئلة اليهود في سورة الكهف ولم يذكر مثل قصة من السفار العبرية؟



نص القصة
.ورد ذكر حديث الفتية في سورة الكهف من الية التاسعة إلى الية السابعة والعشرين

ييرّ سبب النزول في الس
1:ملخص القصة يرويه الواحدي في كتابه أسباب نزول القرآن 

:وقال المفسرون إن اليهود اجتمعوا، فقالوا لقريش حين سألوهم عن شأن محمد وحاله سلوا محمييدا عيين الييروح، :
وعن فتية فقدوا في أول الزمان، وعن رجل بلغ مشرق الرض ومغربها، فإن أجاب فييي ذلييك كلييه فليييس بنييبي، وإن لييم
كله فليس بنبي، وإن أجاب في بعض ذلك وأمسك عن بعضه فهو نبي فسألوه عنها، فأنزل ال تعييالى .يجب في ذلك  [ ]
وأنزل فييي رجييل الييذي [في شأن الفتية أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إلى آخر القصة،  :
، وأنزل في الروح قوله تعالى ويسييئلونك عيين :بلغ شرق الرض، وغربها ويسئلونك عن ذي القرنين إلى آخر القصة [ :

.الروح الية .

ثبوت القصة

هه لل  سند الرواية وا :أو

يرد بالرواية ابن إسحاق ورواها عن مجهول، وعنه أخذ أكثر أهل التفاسير .تف

. مكيية، عيين سييعيد بيين جييبير، عيين ابيين عبيياسرجييل ميين أهييل: قييال  حييدثني 2فقييد جيياء عيين ابيين إسييحاق
:وإليه أسند الطبري كذلك عن طريق عكرمة بسند فيه رجل مجهول فقال  حدثنا أبو كريب، قال ثنا يييونس بيين بكييير، : .

، قدم منذ بضع وأربعين سنة، عن عكرميية، عيين ابيين عبيياس وذكييرشيخ من أهل مصر :عن محمد بن إسحاق، قال ثني
.الحديث 

, عن أبي صالح عن ابن عباس4، فقد رواه عن الكلبي3ويزيد الطين بلة، اضطراب ابن اسحاق رحمه ال في السناد
.5وهذا السناد هو سلسلة الكذب عن ابن عباس

رحميه الي أنيه حياطب اللييل فكييان يأخيذ الغيث ييعياب علييه  -وأخرجه الطبري بسنده إلى قتادة بن عمادة، لكنه كان  -
.والسمين فل ندري عمن رواه

وإذا لم يعرف سند الرواية أو كان في سندها مجهول بطل الستدلل بها في مثل هذا، فعلمنييا أن سييؤال اليهييود عيين
.الفتية لم يرد بطريق صحيح غير أن لسؤال الروح وذي القرنين شواهد سنورد بعضها .

ت 85 الية 1 ( من سورة السراء أسباب نزول القرآن، أسباب نزول القرآن للمام علي بن أحمد الواحدي النيسابوري الشافعي  ). هي468.
ص 2 ( وسيرة ابن هشام 183-  182( سيرة ابن إسحاق  ( ودلئل النبوة 271-  265/ 1) (2 /46  -47(
النسخة المرقمنة ص 3 )216( دلئل النبوة للصبهاني ، 
: أما الكلبي  فهو محمد بن السائب الكلبي، أبو النضر الكوفى المفسر، وهو وضاع مشهور وقال سفيان  قال لى الكلبي  كييل مييا حييدثتك عيين أبييي صييالح فهييو4 : . :

ميزان العتدال   (كذب  .  وقال فيه جمع ل تحل الرواية عنه؛ فكيف بالحتجاج عنه557-559/ 3. (
-وقال السيوطي رحمه ال  وأوهى طرقه  يعني طرق التفسير عن ابن عباس  طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن 5 – ":

التقان في علوم القرآن  (مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب  انتهى من  " " "2 /497-498(
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:ثانيا منهج بعض أهل التفسير المتقدمين في أسباب النزول

يير والخباريين في القديم تجميع كل مييا ورد عيين الحادثيية، ميين بيياب ذكيير فلن منهج بعض المفسرين وأصحاب الس
لا ميين الخبار بأسانيدها وإيراد الضعيف للستنئاس بقرائن تحيط بأسباب النزول أو موضوع النص، فإننا سنجد كييثير

.المفسرين ربط الرواية القرآنية في تفسير أحداثاها بالنسخة النصرانية

، وليه مؤلفيياته تنقيح وتبحيث وتجمييع بيين الشييواهد وتنفيرد اليدخيل فيي التفسيير ييييدرس هييو  )أما اليوم فهناك عليم  )
:بالصحيح فقط نذكر على سبيل المثال كتاب الصحيح المسند في أسباب النزول للشيخ مقبل الوداعي، ولييم يييورد .

.هذه القصة

:ثالثا للقصة أصل وشواهد متباينة

دئ .أما قصة الفتية فلم نعثر لها على شواهد صريحة، على غرار السئلة الخيرى ويعيزز هيذا أن آييات الفتيية ليم تبت
وله مباشيرة  ﴿ ينيي ق :بذكر قضية السؤال فال يث لزا  . ير يج لدا  ععي صص ا  صه يي صل صع ا  صم صن  يلو عع صجيا صل ينيا  ص عإ صو صت*  يب عسي صح يم  صأ صب  صحا يصي صأ ين  ص صأ  

لبا صج صع صنا  عت صيا ين آ عم ينوا  صكا عم  عقي ير ص صوال عف  يه صك يل .﴾ وهي في ذلك تستوي مع مييا جيياء فييي السييورة مين قصيية موسييى مييع الخضيير، ا
يي الجنة .وضرب مثل صاحب

لء في قوله  :بينما جاء التصريح بالسؤالن الخران ابتدا

صك ﴿◦ صن يلو صأ يس صي لراصو يك عذ يه  ين يم ع يكم  يي صل صع يلو  يت صأ صس يل  يق عن  يي صن ير صق يل عذي ا صعن  الكهف     ﴾: ]83[

صك ﴿◦ صن يلو صأ يس صي للصو علي صق يل  ص عإ عم  يل عع يل يمن ا ع يتم  عتي يأو صما  صو يبي  ع صر عر  يم صأ ين  عم يح  يرو ي عل ال يق عح  يرو ي عن ال صع السراء      ﴾: ]85[

ييلتمس في بعض اليات غير ذلك، مثل  :إل أن 

أم حسبت أنه جواب تعجب واستغراب اليهود حين قالوا • “قوله  : ” ،الولفي الدهر فتية ذهبوا سلوه عن “
.6”ما كان من أمرهم، فإنه كان لهم حديث عجب

؛ أي أن هناك من تطرق إلى نبئهم لكن دون أن يصيب الحق• نحن نقص عليك نبأهم بالحق ”وقوله تعالى  “ :
.أو يصيب تمامه

صن ثلثة“:وقوله • يلو يقو صي ل الكتياب وقرييش مين بعيدهم أو نيزول”صس هق واسيتباق لخلف أه . إما أنه إخبار أو تل
:حادث لختلف نصارى العرب فيهم بعد أن ذاع  خبر أهل الكهف بييين العييرب كييذلك قييوله  يبييي“. ع ير ص يقييل 

عهم عت يد ص عع عب يم  صل يع لدا“ وقوله ”صأ صح صأ يم  يه ين يم ع عهم  عفي عت  يف صت يس صت ”صول 

:وهييو علييى كييونه غييير صييريح إل أنييه يييوحي أن للمرويييات أصييل مثلمييا ذكيير الطييبري  يروي أن السيييد والعيياقب. “
يد وأصحابهما من نصارى أهل نجران ف فقيال الس حاب الكه ر أص رى ذك كانوا عند النبي صلى ال عليه وسلم فج

:  كانوا ثلثة رابعهم كلبهم وقال يعقوبيا وكان - ”. وكاننسطوريا   كانوا خمسة سادسهم كلبهم العاقب - : - -

: وكذلك كان سؤال قريش كما عند أصحاب السير  فقالوا  يا6 محمد، أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الول قد كانت لهم قصة عجب :
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كمييا أن هنيياك شييواهد كييثيرة وأثييار مستفيضيية لسييؤال اليهييود عيين الييروح مغييايرة لمعطيييات النتظييار وتييأخر الييوحي
تييور الييوحي أو تييأخره ليييسعلييى أن ف.فالحاديث الصحيحة تثبت أن جواب النبي عن سؤال الروح كان فييي الحيين 

هدا.معيبا في ذاته بل وجعله الحاخام الكبير موسى بن ميمون من خصيائص النبيوة فيي كتيابه  ة الحيائرين، مستش دلل
:بالعديد من قصص النبياء مثل إبراهيم ويعقوب عليهما السلم وذلك دليييل أن ليييس مصييدره ميين النييبي واليي يقييول .

مريم  ييا ﴾  ل عس صن صك  يب ي صر صن  صكا صما  صو صك  عل صذ صن  يي صب صما  صو صنا  صف يل صخ صما  صو صنا  عدي يي صأ صن  يي صب صما  يه  صل صك  يب ع صر عر  يم صأ عب يلا  ص عإ يل  يز ص صن صت صن صما  صو ]. فكمييا كييان ينييزل64[﴿ 
ههم أرادها ال عيبرة لرسيوله وللمسيلمون ولفتيور عحك يرات أخرى يتأخر ل .الوحي بالجواب الحاسم في حينه، كان في م
الوحي سوابق في بداية الوحي بعد أن كانت أول علمات النبوءة الرؤى الصييادقة تجيييء كفلييق الصييبح، ومييا كييان فييي
.ذلك محاججة أو حاجة للوحي في الرد وفي مواطن كثيرة كان أحوج ما يكون للوحي وأقدر علييى التييأليف لييو كييان
.منه كما في حادثة الفك لكنه عليه الصلة والسلم كان ينقله لنا كما نزل بمدحه وعتابه، علييى مييا فييي كتيياب اليي ميين

ييه من اليات 7.المعجزات وفي سيرة نب

يرة في الجواب .ومجموع روايات ابن عباس تنسب السؤال لقريش مما يوحي أن الحادثة كانت في مكة وأن لليهود ك

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بنعبد ال بن العباس–فقد أخرج أحمد في مسنده  من مسند ◦    ) : –
زكريا عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيييئا نسييأل عنييه هييذا الرجييل
فقالوا سلوه عن الروح فسألوه فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم ميين العلييم
:إل قليل قالوا أوتينا علما كثيرا أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا قال فأنزل اليي عييز .

8)وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

ييشكل على رواييية ابيين عبيياس، فييي كييون مكييان◦ بينما للحادثة شاهد قوي في الصحيحين عن ابن مسعود 
يدمه ابن حجر  في استشكال علييى رواييية ابيين اسييحاق عين ابيين عبيياس9.النزول هو مكة وهو إعتراض ق

ة والثيابت فيي ع بمك ك وق ا، وأن ذل ة فيه زول الي روح ون ن ال ؤال ع و الس فيه ما ينكر وه .يقول فيه  " :
يرح ".الصحيحين أن ذلك كان بالمدينة وقع مصرحا به في رواية ابن مسييعود  فرواييية ابيين اسييحاق تصيي
يوب ابن حجر لفييظ نخييل حرث بالمدينة وص خرب المدينة أو  ”بمكة أما الوارد في الصحيحين   " " “ :
ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سيكوته فيي الميرة الثانيية يجحه في فتح الباري   ، ور “بالمدينة : ( )
.”على توقع مزيد بيان في ذلك، وإن ساغ هيذا وإل فمييا فييي الصييحيح أصييح  وكييذلك قييال ابيين كييثير

.بالجمع في تفسيره

(   و مسييلم  125( فقد أخرج المامان البخيياري  ◦ – -   واللفييظ ليه 2794) - حيدثنا عميير بين )  :
:حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا العمش، حدثني إبراهيم، عن علقمة، عن عبييد اليي، قييال بينمييا أنييا
، وهييو متكييئ علييى عسيييب، إذ ميير بنفيير ميين بالمدينيية ]أمشي مع النبي صلى ال عليه وسلم في حرث  ]
:اليهود، فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقالوا ما رابكم إليه، ل يستقبلكم بشيء تكرهونه، فقالوا : :

:سلوه، فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، قال فأسييكت النييبي صييلى اليي عليييه وسييلم، فلييم يييرد عليييه

 للمزيد، ينظر فيما جاء من دلئل النبوة وصدق الوحي7
:؛ قال أحمد شاكر صحيح؛ و أخرجه أيضا الترمذي في سننه، و قال  هذا حديث حسن صحيح غريييب ميين هييذا الييوجه؛ وقييال اللبيياني2309 مسند أحمد 8

هذا حديث صحيح السناد ولم يخرجاه  و أقره الذهبي في التلخيص و كذا أخرجه ابيين حبييان .صحيح و الحاكم في المستدرك على الصحيحين، و قال   . « » : .
يححه أيضا .وص

:، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2/70( موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر 9  م1993- هي  1414)
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:شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، قال فقمت مكاني، فلمييا نييزل الييوحي قيال ﴿ ويسيألونك عين الييروح، قيل :
السراء  الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إل قليل  ﴾: ]85.[

يجح ابن حجر أو القول بتعدد النزول أو حمل سياق ابيين عبيياس◦  والجواب عنه إما بيأخذ الظأهر كما ر
لا من مرويات ابن عباس إنما هي عيين على الجمال في إيراد حوادث مختلفة، خاصة إذا علمنا أن كثير

.كبار الصحابة، فقد ولد في مكة قبل الهجرة بثلث سنوات

يية، وهذا قول عامة أهل التفسير، بل ونقل القرطبي في تفسيره وابن الجوزي الجماع فييي زاد وسورة الكهف سورة مك
روى أبو صالح عن ابن عباس أن سييورة الكهييف مكييية، وكييذلك10المسير في علم التفسير في فصل نزول الكهف  ” :

.”.قال الحسن ومجاهد وقتادة، وهذا إجماع المفسرين مين غييير خلف نعلمييه وميين اسيتثنى آيييات فهييو غييير مشيتمل
.إطلقا ليات أصحاب الكهف

وهذا مادفع المودوي في تفسيره إلى القول أن سؤال الروح الوارد في سييورة السييراء إنمييا هييو مييدني◦
ع الخضير وهيو ميا ذهيب إلييه .وأما ثالث سؤال لليهود في مكة إنما كان متضمنا لحقيقة قصة موسى م
بعييض مفسييري الشيييعة كييالقمي فييي تفسيييره والطبطبييائي فييي الميييزان؛ فلنتشييار القصيية، جييوانب ثانوييية
يبثها مييع المييوروث الثقييافي وتاريخية وهييو كيثرة إيرادهييا مييع القصيياص، وتصيحيح روايتهييا عنيدهم وتشي

.للمتلقي

يير إلييى أن سيؤال◦ رحمه ال في تفسييره بعييد هيذا الضيطراب المنقييول فيي السي -بينما مال ابن عاشور  -
والذي يترجح عندي  أن فيما ذكره أهل السييير تخليطييا ،11الفتية استقته قريش من النصارى، فيقول  : " :

فييي نصارى الشام مخالطة مع لقريش شيئا فقد كانت النصارى شيئا ، ومن اليهود استقوا من قريشا وأن
ن أميور الشام رحلتهم الصيفية إلى ن م وإنمييا هيي مين بنيي إسيرائيل ، ; لن قصية أهيل الكهيف ليم تك

بناء على أن أهل الكهف كانوا نصارى كما سييأتي فييي سييورة الكهييف ، وكييذلك قصيية النصارى ، شئون
; لرتبيياط فتوحيياته النصييارى يظهر أنهييا ممييا عنييي بييه السكندر المقدوني ذي القرنين إن كان المراد به

إل السؤال عن الروح ، وبهذا يتضح السبب في إفراد قريشا ما لقنوا اليهود فتعين أن بلد الروم ، بتاريخ
ن فيي سيورة الكهيف ، عليى أنيه يجيوز أن السؤال عن الروح في هذه السورة ، وذكير القصيتين الخريي

.”يتكرر السؤال في مناسبات ، وذلك شأن الذين معارفهم محدودة فهم يلقونها في كل مجلس

لء أو موافقا لحكمة زمانية مكانية أرادها ال يقول السيتاذ محميد لأصحاب الكهف ابتدا .كما يمكن أن يكون نزول آيات 
: وقد جاءت هذه القصة في أوانها ومكانها، فقد كان المسلمون في مكة يواجهييون نفييس الوضيياع الييتي12تيسير الظبيان

واجهها الفتية  في أوج الضطهاد والستبداد في عهد القياصرة، وكانوا يعيشون فترة تشبه الفترة التي عاش فيها الفتية
يروا :المؤمنون قبل أن يغادروا البلد، ويلجئوا إلى الكهف ول تصوير أبلغ من القرآن ﴿ يك يذ يذ صوا لل عإ عليي صق يم  يتي ين صن صأ يفو صع يضي صت يس يم

يس ينا ص يم ال يك صف يط ص صخ صت صي ين  صأ صن  يفو صخا صت عض  ير صأ يل النفال عفي ا  ﴾: ]26.[

ودواووين الحديث، وكتب السيرة تفيض بقصص الظلم والقسوة، والتعيذيب والتنكييل، وتحكيي مين أخبييار محنية بلل
وعمار وخباب ومصعب وسمية وأصحابهم ما تقشعر منه البدان ويشمئز منه الوجييدان ويصييور القييرآن والسيييرة الجييو
الرهيبب الخانق الذي أحاط بالمسلمين في مكة، الجو الذي ل تظهر فيه بارقة أمل، ول يتفتح فيه منفييذ يييدل منييه النييور

- لبن القيم الجوزية دار الكتاب العربي  بيروت، 63/ 3( زاد المسير في علم التفسير 10 . هي1422).
. من سورة السراء85 التحرير والتنوير لبن عاشور، تفسير الية 11
.1971. محمد تيسير ظأبيان، دار العتصام، القاهرة، 8 أهل الكهف، ص12
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يتيي ص صح ىىوالهواء، فكأنهم كانوا بين طبقي الرحى في براثن السد الضاري، ول تعبير أدق ميين تعييبير القييرآن  يت : صق صضييا صذا  عإ
صما عب يض  ير صأ يل يم ا عه يي صل التوبة  صع عه  يي صل عإ يلا  ص عإ عه  يل ص صن ال عم صأ  صج يل صم يلا  ص صأن  ينوا  ي صظأ صو يم  يه يس يف صأن يم  عه يي صل صع يت  صق صضا صو يت  صب يح ].118[صر

وهنالك ينزل الوحي كي يثبتهم، ويقص عليهم قصص الفرج بعد الشدة، والعسر بعد اليسر، والعزة بعد الذلة، فييي فييترة
استولى فيها اليييأس والتشيياؤم، فيخييبرهم ربهييم عيين قصية يوسييف وإخييوته وموسييى وفرعييون وأصييحاب الكهييف مييع
.السلطان الطاغي وهي قصص تختلف عصورها وبيئاتها وتتفق في غايتها ومقصدها مؤكدة بذلك حقيقة البتلء وطبيعيية
يبه إليهييا لء وقد تترافق العلتان وفي ذلك نكتة تن .الوجود وهذا أسلوب قرآني ل يحتاج إلى سؤال اليهود كي ينزل ابتدا .
ابن كثير، ففي نزول اليات قبل الهجرة بعامين أو ثلثة، تحضير للمسلين للفرار بدينهم، بل وتخلل هجييرة النييبي التجيياء

13.إلى غار شابه في ذلك أصحاب الكهف إذ يقول لصاحبه لتحزن إن ال معنا 

يينا من المصادر، لم نجد رواية متصلة إلى من قد يكون عاصيير القصيية فمن خلل هذا العرض القصير، وما كان بين يد
.تذكر سؤال اليهود للنبي عن الفتية إل رواية في تغليق التعليق قال فيها ابن حجر إسيينادها صييحيح، جيياء فيهييا لفييظ
اليهود غير صريح مع سؤالهم والظاهر أنه مدرج والرواية عن ابن عباس، يروي فيها غزوه مع معاوييية ومرورهييم بأهييل

:الكهف، إلى أن ذكر 

عل تعيالى ﴿ يل ا صن لهم ويدعون لهم فذلك قو صن عليهم ويستغفرو يلو ي ييص , فجعلوا  , , صلا … صو لرا  عه ا صظأ لء  صرا عم يلا  ص عإ يم  عه عفي عر  صميا يت صلا  صف
لدا صح صأ يم  يه ين عم يم  عه عفي عت  يف صت يس صد﴾  صت صذا  ﴿ يعني اليهو عإ صك  يبي ص صر ير  يكيي يذ صوا يليي  صء ا صشييا صي ين  صأ يلا  ص عإ لدا  صغ صك  علي صذ لل  ععيي صفا ينيي  ع عإ هيء  صشي عل ين  ص صل يقييو صت صلا  صو

صت عسي لئا 24-  22[﴾  صن صت شي يل  إذا قل هس يقو ين عبا :  الكهف فكان اب , [ صت : يل فقل إذا ذكيير ,فلم تقل  إن شاء ا :
يل .إن شاء ا

يعلم أن سؤال اليهود عن أصحاب الكهف ليس بثابت، بل وسنجيب على افتراض وجوده يعلم هذا،  .فإذا 

. أحمد علي المجدوب69 أهل الكهف في التوراة والنجيل والقرآن، ص13
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التطويع التعسفي

لكثرة إيرادهم لهييذا الجيانب هيو فيي عيدم الحيادييية -إن الشكال مع المخالف المعاند عموما والنصراني خصوصا  -
يصي الحقيقة يرد للحق وتق .والتج

لا عليى أحيد وأن• ر يذكرت عنده ادعى أنها منتحلت من عنده متجاهل أن الحقيائق ليسيت حص فإذا وجد قصة 
لا يهودية وفيه أخبار غيبية عن الخلق وآدم وأمم غييابرة لييم يشييهدوها ول كييانوا علييى النصارى اعتمدوا أسفار

.شرعتهم

يعن، نجد كثيرا منهيا قيد وردت• يتذكر قال هذه القصة ل أصل لها وإنما تلفيق أو أساطير بل عند التم .وإن لم 
ولزلنا إلى اليوم نشهد ظأهور مخطوطات وأسييفار أو ألغييي اعتميياد مصييادرها فييي القييرون يفقدت  )لكنها إما  )
الولى، فجاء القرآن يصححها أو يكشفها مثييل خلييق المسييح للطييير ورفعييه للسييماء، فهييو ميذكور فييي أناجيييل
.وروايات أخرى غير معترف بها أوكاعترضاهم الباطل على مسييمى هامييان، فتييأتي المكتشييفات الثرييية فتقسييم

.ظأهورهم 

وبفرض سبب النزول فمشركوا قريش أرادوا تعجيز النبي صييلى اليي عليييه وسييلم، فييانطلقوا إلييى اليهييود، يسييتجلبون
يون  .قصص غير معروفة من تراثهم الشفهي أو المد

 إعتراضات
.يقول المخالف لماذا لم يذكر القران قصة يهودية وهذا الطرح خطأ منهجي فحتى بفرض أن اليهود هم من سأل . :

 ألم تتساءلوا أن لعل القصة يهودية الصل؟
من أوجب أن اليهود سألوا عن قصص عبرانية عندهم!

هل اعترض اليهود وقريش على جواب النبي مع كل المعطيات اليتي عنيدنا؟ أليييس فييي ذلييك دلييل أنيه قيد
يرة؟ نجح في اختبارهم ككل م
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تحليل المصادر

بافتراض أن اليهود هم السائلون، فكونها قضية إيمانية، يجعلها معروفية عنيد أهيل الكتيياب، فورودهيا لبيد أن يتأكيد فيي
يثق عند اليهود أو النصارى .أحد المصادر التاريخية أو يو

القصة عند اليهود

.الجدير بالذكر أن القصة لم ترد في الييتراث العييبراني وعلييى أي حييال فييإن عييدم وجييود قصيية أصييحاب الكهييف فييي
يين مين أن اليهيود قيد زوروا التراث اليهودي ل يعني أنها لم تحدث، فوجودها أو عدمه ل أهمية له، خاصة بعد ما تيب
التاريخ وشوهوا وقائعه خدمة لمصالحهم، لم يتورعييوا فيهييا حييتى عيين الكييذب عيين اليي وتحريييف مييا أنييزل اليي علييى

.موسى

ييعترض على اختيار الجواب القرآني، وأن اليهود إنمييا أرادوا قصية الفتييية الثلثيية فييي سييفر دانيييال الييذين وعادة، من 
.يأحرقوا لرفضهم السجود لتمثال، فخرجوا سالمين من النار أو بقصة سفر المكييابيين العييبري الييتي تبيياينت تفاصيييلها

. كما يسمونها وأولدها السبعة والقصية ترتكيز أساسيا عليى صييبر الم وجسيارةالقديسة مارت شمونيوكانت بطلتها 
.البناء، وتلقيهم للتعذيب حتى الموت بعد أن رفضوا أكل لحم الخنزير والتخلي عن الشريعة اليهودية وهييي أحييداث

يكيين السييلوقيين  وبسييط نفييوذهم علييى الشييام فييأرادوا فييرض الثقافيية14جييرت فييي القييرن الثيياني قبييل الميلد، بعييد تم
ينسوا هيكلهم وأقاموا فيه تمثييال للصيينم اليونيياني .والعبادات اليونانية على اليهود عنوة وألغوا عنهم السبت والختان ود

.زوس

.وما من مشترك بين القصتين، إل قضية العدد على فرض أنهم سبعة واضطهاد وتعذيب أهل اليمان حتى يرجعوا أمر
يير ولعل قصة أهل الخدود شاهدة على ذلييك، وكييان النييبي يقييول فيمييا يرويييه مشهود ومتواتر  في القرآن والسنة والس

شكونا إلى رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو متوسد بردة لييه فييي قال خباب بن الرت ) عن6544(البخاري 
كان من قبلكم يؤخييذ الرجييل فيحفيير لييه فييي الرض فيجعييل فيهييا فقلنا أل تستنصر لنا أل تدعو لنا فقال قد الكعبة ظأل

ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمييه فمييا يصييده ذلييك عيين فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين
ل يخاف إل ال والييذئب علييى غنمييه ولكنكييم حضرموت إلى صنعاء دينه وال ليتمن هذا المر حتى يسير الراكب من

.تستعجلون

يفقدوا في الزمن الول وضاع خبرهم وفي رواية عن أقوام ذهبييوا فييي الييدهر فل يييدري أما سؤال اليهود فكان عن فتية 
.ما صنعوا، وما كان ليصح أن يكونوا هؤلء المذكرين في السفار فهم معلومييوا الحييال وقبييول اليهييود لجييواب النييبي
دليل على أنه كان مرادهم وأنه نجح في اختبارهم فقد أجاب وأفاد في السؤالين الولين وأمسييك عيين جييواب الييروح
يلط عليييه يح لخسيير النييبي دعييوته، ولتسيي .وظأاهره الخذلن والفشل فقريش ما كانت لتترك ذلك يمر على خير، ولو صيي
نحن لم نؤت من العلم إل قليل بل وأخرس قريشيا ومين وراءهيم قبيل أن ”.اليهود في المدينة لكنهم أقروه فقالوا  “ : .
يكييم صب مييا را يدتهم وكان إذا أراد بعضييهم سييؤاله اعييترض الخييرون قييائلين  يتى وكانوا قد اختلفوا في ع “يجادلوه ح : : .

 خلفاء السكندر الكبير14
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صنه صرهو صتك هء  يكم  بشي صن صيستقبل يقلنا لكم ل تسألوه15”إليه؟ ل  قد  هض   يضهم لبع ” فإذا نزل الوحي قال بع “ : علميا علميوا16.  .
.من الحق عنده فالمشهود المستفيض هو رهبة اليهود من إجابته وإفحييامه لهييم فييي كييل سييؤال سييألوه، علييى تنوعهييا
يرم إسرائيل علييى نفسييه سؤالهم عن علمة النبي، فقال تنام عيناه ول ينام قلبه وسألوه عما ح :وخصوصيتها ومن ذلك

ييه من الملئكة يلييظ عليهييم اليمييان أن لييو أجييابهم17وسألوه عن الرعد وصوته وسألوه عن ول . وغيرهييا كييثير وكييان يغ
ييين لهيم .لتبعوه، لكنهم كانوا ينقلبون ويتحججون بأتفه السيباب بيل وفضيحهم فيي فحييوى كتبهيم وصيححها لهييم وب

يي منقطع أن يعلم كل هذه السرار لول أنه يأتيه خبر السماء .بهتانهم وإخفاءهم لية الرجم فكيف لم .

﴿ كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إل ما حرم إسرائيل على نفسييه ميين قبييل أن :ويحاججونه فيرد ال عليهم فيقول 
فميين افييترى علييى اليي الكييذب مين بعييد ذلييك فأولئييك هييم * قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صييادقين تنزل التوراة

آل عمييران  قل صدق ال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشييركين * الظالمون ]. واليي يقييول93-95[﴾ 
يتحصر أحداث نزلت قبل أو بعد التوراة فيما فيها أم يزعمييون أن إبراهييم كييان يهوديييا !من قبل أن تنزل التوراة فلماذا 

!أو نصرانيا 

عبيد سيمع قيال أنيس عين حميد حدثنا عبد ال بن بكر سمع عبد ال بن منير ): حدثنا4210(وقد روى البخاري 
بقدوم رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو في أرض يخترف فأتى النبي صييلى اليي عليييه وسييلم فقييال ال بن سلم

إني سائلك عن ثلث ل يعلمهن إل نبي فما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الولييد إلييى أبيييه أو
ميين كييان فقييرأ هييذه الييية ميين الملئكيية اليهييود قال نعم قال ذاك عييدو آنفا قال جبريل جبريل أخبرني بهن إلى أمه قال

أما أول أشراط الساعة فنار تحشر النيياس ميين المشييرق إلييى المغييرب وأمييا فإنه نزله على قلبك بإذن ال لجبريل عدوا
أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سييبق ميياء المييرأة نزعييت

قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلمي قبييل أن اليهود قال أشهد أن ل إله إل ال وأشهد أنك رسول ال يا رسول ال إن
فيكييم قييالوا خيرنييا وابيين خيرنييا عبييد اليي فقال النبي صييلى اليي عليييه وسييلم أي رجييل اليهود تسألهم يبهتوني فجاءت

هد أن ل عبد ال عبد ال بن سلم فقالوا أعاذه ال من ذلك فخرج وسيدنا وابن سيدنا قال أرأيتم إن أسلم فقيال أش
.إله إل ال وأن محمدا رسول ال فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول ال

يميا اختليف النيياس فيي القياميية والبعييث والمعلييوم أن البعيث .وقد جاء فيي القصية النصيرانية أن اليي جعيل هييذه آيية ل
.الخروي عقيدة نصرانية ومثل هذا، اليهود أحوج إليه كون أنهم اختلفوا في البعث على مدى طويل فهذا دافع لهييم .
فارهم وميازالت .أن يصبروا ويقاوموا ويستشيهدوا ول يتعلقيوا بالحيياة اليدنيا مقتيدين بهيؤلء الرميوز اليذين حيوت أس

صلا .الناس إلى يومنا هذا تختلف في البعث وفي الفتية ﴿ صة  صع يسييا ص ين ال ص صأ صو يق  ل صحيي عه  يليي ص صد ال يع صو ين  ص صأ يموا  صل يع صي عل يم  عه يي صل صع صنا  ير صث يع صأ صك  عل صك ىذذصو
يم يه صر يم صأ يم  يه صن يي صب صن  يعو صز صنا صت صي يذ  عإ صها  عفي صب  يي الكهف  صر  ﴾]21.[

يعكم ما تكرهون4721 البخاري 15 ييسم :   وفي رواية  ل   -
7456 البخاري 16
في سننه الترمذي رحمه ال تعالى، وقد حسنه اللباني  أخرج أحمد والترمذي وصححه النسائي عن ابن عباس صحيح كما قال الشيخ17
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السأطورة النصرانية

.كون القائييل يعييترض بقييوله أن الرواييية النصييرانية  هييي أسييطورة، فشييأنه وإياهييا فهييي عنييد بعييض محققيهييم كييذلك . :
يطر فيي الكتيب أي يسي والتعريف الفلسفي للسطورة أنها قصة لها أصل تاريخي، تحورت على مر الزمين ولغية هيي ميا 

ذا18.يذكر أما السرد القرآني للقصة فمغاير ل ه ليو نشياء لقلنييا مث " قل هاتوا برهيانكم وأثبتيوا زعمكيم أميا قيولهم  " . .
عه :فافعلوا، فال عزوجل يقول  ﴿ عل يث عم ين  عم هة  صر يسو عب يتوا  يأ صف صنا  عد يب صع صلى  صع صنا  يل يز ص صن يما  ص عم هب  يي صر عفي  يم  يت ين يك ين  عإ البقرة  صو  ﴾]23.[

صذا :واتهامهم القرآن أنه أساطير ليس بالمر الجديد، فال يقول  ﴿ صه ين  عإ يروا  صف صك صن  عذي يل ص يل ا يقو صي صك  صن يلو عد صجا يي صك  يءو صجا صذا  عإ يتى  ص صح
صن علي يو ص صأ يل ير ا عطي صسا صأ يلا  ص النعام  عإ تعينوا25[﴾  يميتهيم وجهلهيم بخيبر الوليين فاحتياجوا أن يس يفار قريش قالوا مثله ل . فك .[

:بأهل التدوين وال يقول   ﴿ ير . عب يصيي صفا صذا  صهيي عل  يبيي صق ين  عميي صك  يم يو صق صلا  صو صت  ين صأ صها  يم صل يع صت صت  ين يك صما  صك  يي صل عإ صها  عحي ينو عب  يي صغ يل عء ا صبا ين صأ ين  عم صك  يل عت
صن عقي يت ص يم يل عل صة  صب عق صعا يل ين ا ص هود  عإ ب الكتيب ممين49[﴾  دركه الفطير والبصييائر واحس ].فهذا القيرآن حيوى وحيي السيماء، ت

﴿ :حفظوا الثر وال سبحانه وتعالى يقول  صن . يفييو عل صت يخ صي عه  عفييي يم  يهيي عذي  يليي ص صر ا صثيي يك صأ صل  عئي صرا يس عإ عني  صب صلى  صع ييص  يق صي صن  يرآ يق يل صذا ا صه ين  ص عإ   ﴾
].76[النمل  

. أكتييوبر بييل وتجعييل لهييم24أما الكنيسة فل تعتبرها أسطورة وإنما حقيقيية والنصييارى يحتفلييون بهييم كقديسييين كييل 
.مزارات

. ولشتهار القصةصارت مضرب المثل عند بعض أهل الشييام،19:والقصة مشهورة عند النصارى  بنيام أفسس السبعة
نومة أهل  "فيقولون  يسو: يسوا تشبيها بنومة أهل الكهف، ودللة على طول المكثف .ناموا ما ح .” …

) وهي مدينة إغريقية قديمة سيياحلية علييىEphesus(ومجريات القصة النصرانية حدثت في مدينة إفسوس أو أفسس
.بحر ايجة في الناضول، وكانت مركزا يهوديا فقد عرف عنهيم توسيعهم فيي حواضير المبراطوريية البيزنطينية وكيانت
يكنس كان يحضرها بولس كما جاء في سفر أعمال الرسل كي يدعو بها لكنه سرعان ما غادرها بعد ثلثة .لهم معابد و
.أشهر بسبب جفاء اليهود وقسوة قلوبهم وفي منتصف القرن الول، صييارت مدينيية أفسييس مركييزا صييغيرا للمسيييحين
لا وقائييدا للكنيسيية ميين الوائل وقاعدة لدعوتهم ومنها وفيها أيضا قضى يوحنا النجيلي آواخر عقييود القييرن الول مبشيير
ليعتقد أن في المنطقة آخير بييت سييكنت فييه مرييم أم المسيييح، وهيو الن مكييان للحييج فليذلك يتحييدث .أفسس بل و .

.20المؤرخون والمعلقون على حضور مهم لليهود النصارى في المدينة وعن وجود مهم لليهود

ل ن اليذين آمنيوا بيال، تركيوا عبييادة قيومهم عبييادة الوثيان وعبيدوا الي فيي ظأ .وملخيص القصية أن مجموعية فتيية م
. Decius (201—251)ديقيانوس  الضطهاد المسيحي على عهد المبراطور الوثني

واختلفات الرويات النصرانية في تفاصيل وتعارضت مييع حقييائق كييثيرة، دفعييت إلييى جمييع ميين المحققييين والبيياحثين
.النصارى إلى طرحها ووسمها بالرمزية وينسب أول ذكر للقصيية إلييى مييا ورد فييي عظييات السييقف السييوري يعقييوب

ت 521-451(السييروجي  (، يييروي فيهييا اسييتيقاظأهم فييي عهييد المييبراطو ثيودوسيييوس الثيياني  ). بينمييا450)
:تختلف الروايات الخرى في مدة لبثهم في الكهف وتاريخ استيقاظأهم ولعل أشهر الروايات 

استيقظوا 187• ).436( عاما بحسب ما ذكره جيبون 

.دعوى أن القصص القرآني قصص فني غير واقعي: لمزيد بيان، راجع موسوعة بيان السلم الرد على الفتراءات والشبهات  18
19 English: Seven Sleepers / French: Les Sept Dormants d’Éphèse

الموسوعة اليهودية كما جاء في 20
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استيقظوا 307• ).556( عاما بحسب ما ذكرته دائرة المعارف للخلق والديانات 

.  ميلدية398 أو 396 عاما بحسب ما ذكره ابن البطريف أي استيقظوا 149 أو 147•

.والروايتان الخروان تجعلن واقعة الستيقاظ غير متزامنة مع المبراطور المذكور وبالخذ برواية جييابون، فهييذا يعنييي
يثييق .أن يعقوب السروجي لم يعاين القصة وإنما سمعها عن غيره أو أنه كان حديث السن أليس ميين الغريييب أنييه لييم يو
لا علييى عقيييدته صب الملييك غيييور لا صاح هذه المعجزة أحد من معاصريه أو سابقيه، وقد ذكر سعيد ابن البطريق، أسقف
.في زمن اشتهرت مدينته بالركون إلى الملذات وإنكار بعث النسان بعد موت الجسد وأفسييوس مركييز مسيييحي عظيييم
.عقدت فيه اجتماعات ضمت رؤساء الكنائس في الشرق والغرب وفيهييا الكييثير ميين الفلسييفة والمييؤرخين ولييم يهتييم
يي فييي القيياليم السييورية الشييمالية كيي )أحد للشارة إلى هذه المعجزة حتى جاء يعقوب من ساروج في أقصييى البلد  )
.ينسب لهييم شخصيييات وأسييماء وعوائيل بيل وأشييعار حوارييية والقصيية نفسييها ليم تكتييب بلغيية المدينيية وإنمييا كتبييت
يجح أن رواية السييروجي منقوليية عيين يختلف في أصلها، وير .بالسريانية ثم ترجمت إلى اللتينية بنهاية القرن السادس وا

يرف فيه وأسقطه على بلدته كمييا ادعييى علييه المييؤرخ إيييدورد جيبييون21نص إغريقي ، وهييو بالتييالي22 ضائع ولعله تص
.منقول عن غيره ول نعلم من الذي شهد هذه الحادثة والنص الصلي مفقود

يين ميين الفحييص الييذي قييام بييه شييارلس هورتييون أحييد خييبراء الميم والكهف المشييهور اليييوم أنييه كهييف أفسييوس، تييب
.المتحددة أنه ليس هو، من خلل وضعية إشعاع الشمس، وحجم تجييويفه الييذي ل يسييمح بالختفيياء، وأنييه ل وجييود

23.لمعبد أو مسجد بالقرب منه ول أثر لمدافن الفتية

21 Pieter W. van der Horst (February 2011). Pious LongSleepers in Greek, Jewish, and 
Christian Antiquity. The Thirteenth International Orion Symposium: Tradition, Transmission, 
and Transformation: From Second Temple Literature through Judaism and Christianity in Late 
Antiquity. Jerusalem, Israel. pp. 14–5. 
22 Decline and Fall of the Roman Empire, Chapter 33

. أهل الكهف في التوراة والنجيل والقرآن د أحمد علي المجدوب23 .
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معيار الرد والقبول

يجح الباحثون كما أوردنا، أن أول ذكر للقصة النصرانية إغريقي، وأقييدم نييص نعرفييه سييرياني فكييون أن هنيياك حلقيية .ير
يرح بمصدرها يعني أن كل الحتمالت مطروحة، فقد يكون الصل :مفقودة خاصة وأن يعقوب السرجوني لم يص .

يمة من الممخبر قديم•  عند اليهود من الزمن الغابر أو في أ

ينييى◦ .فيمكن لما ورد أن يكون ذا أصل عبراني قديم، وال قال في اليهود ونسوا حظا مما ذكروا بييه ثييم ث
صعيين يفو  يع صي صو عب  صتا عك يل صن ا عم صن  يفو يخ يت يم  يت يكن يما  ص يم ع لرا  عثي صك يم  يك صل ين  يي ع صب يي صنا  يل يسو صر يم  يك صء صجا يد  صق عب  صتا عك يل صل ا يه صأ صيا  :قوله تعالى  بيي 

لن وسؤال الفتية سؤال مرتبط بحقيقة الروح والبعث والجزاء عبي يم ي لب  صتا عك صو لر  ينو عه  يل ص صن ال يم ع يكم  صء صجا يد  صق هر  عثي .صك .

يون إل في الزمنة المتأخرة◦ واليهود أكثر أخبارهم مخفية أو ضائعة أو شفوية، كثير منها لم يد

عبراني حديث•

يس كل المؤمنين◦ ل يوجد مانع أن يكونوا يهودا، لن الضطهاد كان يم
وقد اعتمد التقليد الكنسي قصة القديسة شموني وأبناءهييا وقصييص قديسييين عييبرانين أثنيياء الضييطهادات◦

.التي مرت بها الكنيسة في تاريخها الطويل لتعزيز الشهادة والحياة الخرة عند المؤمنين

القصة نصرانيةأو تكون •

لا علييى ميا جياء عنيد◦ وهذا أشهر القول ونصيره الكيثير مين أهيل التفسيير والميؤرخين المتقيدمين اعتمياد
ل كيونهم دخلييوا الكهيف فيي عهيد المليك تراجيان فيي القيرن الول الكتابيين ولهم في ذليك أقييوال مث
.واستيقظوا في حكم تيودوسيوس في القييرن الرابييع وأنكيير كييون الملييك المقصييود هييو تيودوسيييوس
أحمد علي المجدوب، ورد على ذليك مين وجييوه كييثيرة أبرزهيا، أن الميبراطور الحيياكم ميا كيان ذليك
يعقدت مجامع باطلة في زمنه وندد بعقيدتها أهل المدينة  ففي سنة :الملك الصالح ول أهل المدينة فقد 

يقرر أن بلجيوس كافر ضال لنه أنكر الخطيئة الولى وأن ال يعيننا على الخير بالشييرائع لكنييه418  مي 
يجح كفة خسراننا بأن يجعل طبيعتنا آثمة بفطرتها فأنكر انتقييال الجييرم الييى البنيياء وفييي عييام  428.ل ير

جرت محاكمة نسطيريوس الذي أن أنكر تسمية مريم بأم ال وخرج أهل أفسوس في مظيياهرات صيياخبة
  قييرر المييبراطور بلعيين كييل ميين يقييول بطبيعييتين للمسيييح وأن449.أحيت ذكرى الوثنية وفي مجمع 

.طبيعته إلهية بحتة وعارضها البابا ليو الذي وصفه بمجمييع اللصييوص وعليييه اسييتنتج أن أفسييوس لييم .
.تكن تؤمن بال الواحد ل قبل أن يستيقظ الفتية ول بعييدهم بييل كييانت معقل للشييرك، تحييارب كييل ميين

.يدعو لعادة النظر في التثليث أو في طبيعة المسيح وأمه

ن◦ .كما أن روايات النصارى مختلفة، مع فارق كبير في تحديدها للمدة الزمنية التي عاشيوا فيهيا وكيثير م
يصتهم ل تنطبق مع معطياتهم التاريخية، فأحد المصدرين، لبد وأنه ضعيف .معطيات ق

13



النيام السبعة وأهل الكهف إلى أن دائرة الثييار24.وقد أشار د عبد ال العمراني في مقال له بعنوان◦  " "
م1962الردنية قد اكتشتف في عام  م فيي قريية أردنيية كيانت تسيمى الرقي 25 موقع كهف أهل الرقي

يمان المعروفة أنذاك بفيلدلفيا؛ إذ تييم العثييور داخييل على بعد كيلو مترات جنوب العاصمة الردنية ع
فييابعثوا أحييدكم بييورقكم ﴿:الكهف على نقوش وحلي ونقود بيزنطية، مصداقا لقول ال سبحانه وتعالى 

، وتيم العثييور علييى سييبع جميياجم بشيرية فييي سييبعة قبيور بيداخل]19[الكهييف  ﴾ اهذه إلييى المدينية
الكهف، وعلى جمجمة كلب، وتم العثور أيضا على أعمييدة المسييجد الييذي أقيييم فييوق الكهييف، وكييذلك
على الفجوة التي بداخل الكهف، وتبلغ مساحتها على وجه التقريب نحو أربعة أمتار في ثلث، بييل ثبييت

.أن الشمس تمر فعل عند طلوعها بالكهف، وتنحرف عنه عند غروبها

ييييد ذلييك حييديث بيين◦ ويبقى أن هناك روايات وافتراضات كييثيرة، لكنهييا بالتأكيييد ليسييت فييي أفسييوس ويؤ
عباس حين غزا ميع معاويية وميروره بييالكهف وميا جياء أيضييا فييي السييير عين أنهييا فييي نيواحي الدرن أو

يجهنا إلى الييتركيز إلييى.فلسطين كما جاء عن عبادة بن الصامت وجيش سعيد بن عامر وعموما فإن  ال و
المور العملية النافعة وأخذ العبرة ونهانا عن الخوض والشتغال بمييا ل جييدوى منييه، وهييو أميير ل تقييوم

يل ﴿ يز وج يجة كعددهم وأسمائهم فيقول ع يم :عليه ح يهيي ين عم يم  عهيي عفي عت  يف صت يس صت صول  لرا  عه صظأا لء  صرا عم عإل  يم  عه عفي عر  صما يت صفل 
لدا صح الكهف  صأ  ﴾]22[

فأشخاص القصة قد يكونون من أي أمية لن أنبيياء الي كييانوا يخيبرون بقصيص أميم مختلفية للتعياظ منهيا والي يقيول
لرا ﴿ يك عذ ينا  ص يد يل ص عمن  صك  صنا يي صت يد آ صق صو صق  صب صس يد  صق صما  عء  صبا صأن ين  عم صك  يي صل صع ييص  يق صن صك  عل طه  ذذذ  صك : ويقول ﴿99[﴾ يم ]. عه عصيي صص صق عفييي  صن  صكييا يد  صق صل

عب صبا يل صأ يل علي ا يأو عل لة  صر يب يوسف  عع ]. ويعزز كونها من أهل الكتاب ورودها عند النصارى وجعلها لهم كرمز كنسي111[﴾ 
يم يه صأ صبيي صن صك  يييي صل صع ييص  يقيي صن ين  يحيي صن لدا وقييال   صليي صو يه  يل ص صذ ال صخ يت ص يلوا ا صقا صن  عذي يل ص صر ا عذ ين يي صو :في كونهم على الحق، فاستبق ال اليات بقوله  . :

يوره الكنيسة لدى فما كانوا مشركين كما تص يه يم  يه صنا يد عز صو يم  عه يب ع صر عب ينوا  صم لة آ صي يت عف يم  يه ين ص عإ يق  ع صح يل .عبا .   

ثم إن اليهود لم يسألوه عن شخصيات يهودية أو عبرانية، فذو القرنين ليس يهوديا ول أصحاب الكهف عندهم، وإنمييا
:أرادوا سؤاله عن قصص متنوعة عجيبة على مر الزمان يريدون بذلك تعجيييزه ولييذلك يقييول اليي  ﴿ ين . ص صأ صت  يب عسيي صح يم  صأ

لبا صج صع صنا  عت صيا ين آ عم ينوا  صكا عم  عقي ير ص صوال عف  يه صك يل صب ا صحا يص الكهف  صأ يين لهم خبرهم والمغزى من وراءه9[﴾  . فب .[

يونت والحقيقة ليست حصرا لما جاء في الكتاب المقدس، فقد ثبتت أخبار كثيرة استبعدتها الكنيسة بينما هي حقائق د
لء ثبت سؤال اليهود أم ل .في أناجيل غير معترف بها وفي كل هذه الحالت ل تعارض مطلقا مع ما جاء عندنا سوا .

لا بمقيياييس البشير، ونسييان أن قيدرة اليي الخييالق ل تحيدها حيدود ول يقيف ومن مآسي البشرية محاولتها القياس دوم
ين ﴿ :أمامها عائق  يكو صي صف يكن  يه  صل صل  يقو صي صأن  لا  ييئ صش صد  صرا صأ صذا  عإ يه  ير يم صأ صما  ين ص يس عإ  ﴾: ]. وبقياس أعمال ال ي تعييالى ييي بمعييايير82[

البشر تبدو غير ممكنة، ومن هنا أنكر الكفار كل المعتقدات الصحيحة، كما أنكروا كل المعجزات الحسية التي أجراهييا
.ال ي تعالى ي لعباده من النبياء والمرسلين، والكرامات التي وهبها لغيرهم من الصالحين 

1976ي نوفمبر  35ي33ي ص 216عبد ال العمراني ي النيام السبعة وأصحاب الكهف ي مجلة العربي ي العدد 24
)43-38ص (مجله منار السلم -كهف الرقيم في عمان-حيدر المؤمن25
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لا من هذا الموقف الخاطئ أنكر المؤرخ البريطاني إدوارد جيبون  )واقعة أهييل الكهييفEdward Gibbon(وانطلق
واعتبرها من قبيل الخرافات التي ابتدعها الغريق، كما أنكرها الكثيرون غيره ؛ لنه ليس في مقدور النسان إبقيياء جسييد
بشري في حالة من السبات العميق لمدة ثلثمائة سنة ثم إيقاظأه حيا، وإن كيان النسيان بإمكانيياته المحيدودة قيد تمكين
لا من حفظ أعضاء من جسد النسان حية بالتبريد، وذلك مثييل القلييب، والكبييد، والكلييي، وقرنيييات العيييون، والييدم، أخير

MetabolicInhibtion.(26(  وغيرها، وذلك في عملية تعرف باسم وقف الستقلب

فهم يتحججون بقياس فاسد، متجاهلين كون المعجزة خارقة لنواميس الكون، فاليمان بها تابع بالضييرورة لليمييان بييال
ينظم والحياة والبعث أم توقيف وأنه على إجراء ذلك قادر، وأيهم أعظم إيجاد العدم وخلق الكون بهذا التعقيد وهذه ال
ين ال أجرى سننا كونيية وأسيبابا لعواميل .الوظأائف الحيوية وعلى الرغم من العجاز الحاصل في ذات أبدانهم، إل أ
يليب أجسيامها فل تقربهيم اليدواب ول محيطة خارجة عن أبدانهم، فضيرب علييى أذانهيم كيي ل تيوقظهم الصيوات وق

يذي أبييدانهم وتعقييم كهفييم ثيم إن العلييم اليييوم27تتضرر أنسجتهم ول تنتخر يخر لهم حرارة الشمس وضييوءها تغيي .، وس
) على البشر وإنعاشييهم ميين جديييد، وذلييكSuspended animation(يبحث إمكانيات تحقيق السبات  العميق 

ييرها .ليمانهم أن هذا ليس من محالت العقول وإن ح

وأما ما يكثر إيراده من أن النبي علم بهذه القصة في الشام خلل رحلته القصيرة، فمردود، فقريش نفسها دخلت حاليية
.من الحيرة والتخبط في تفسير ظأاهرة الرسالة، لن مثل هذه العلقة ل يمكن التستر عليها وما جيياء فييي القييرآن والسيينة
يقييف قصصييهم ليس حرفا أو حرفين أو قصة أو قصتين وإنما هي حقائق الوجود وتاريخ البداية والنهاييية، والنييبي ليم يتل
يل فإنميا ييدل علييى المشيكاة الواحيدة فتتيابع وإنما جاء بدور المصحح والمرشد لعقائدهم وشرائعهم وتاريخيهم فإن د
.الرسل والشرائع أمر يؤمن به كل أصحاب الديان السماوية، بل وغيرهم ممن انقطع حبلهييم و علييى ضييوء هييذا يييرد
ن بعييد عماسيوف يصيير إلييه ديه فكيرة ل مين قرييب ول م ليس ل لا عن النبي أن  "أحمد المجدوب على جيبون ذاكر :
عندما يبلغ الربعين، ويبعثه ال رسول للبشرية، ول نتصور أن القصة بصورتها الدقيقة بل البالغة الدقة التي أوردها بهييا
يرد ذكريات قديمة اختزنتها ذاكرة الطفل، أو حتى صبي صغير لمدة تزيد عن الثلثين عامييا، القرآن يمكن أن تكون مج
ب قصية النييام السيبعة ومع ذلك فإنها لما أفرزتها بعد أن أصبح رسول إذ بها تأتي متسقة تخلو من التناقش الذي يعي
يليص القصية التي يزعم جيمس الساروجي أنها القصية الحقيقيية، فكييف تسينى لمحميد صيلى اليي علييه وسيلم أن يخ
الحقيقية على حد زعمهم من التناقض، ويعيض إليها اتساقها، اللهم إل إذا كان مييا قيياله هييو الحييق الييذي جيياء بييه ميين

".ربه

كيف يمكن اعتبار التوراة والنجيل من أهم مصادر القرآن مييع أن القييرآن خالفهييا فييي كييثير ميين الشييياء؛ ففييي بعييض
الحداث التاريخية نجد القرآن يذكرها بدقة متناهية، ويتمسك بها بإصيرار، فيي الييوقت اليذي كيان بإمكييانه أن يتجاهيل
بعضها، على القل تفاديا للصطدام بالتوراة والنجيل، ففي قصة موسى يشير القرآن إلييى أن الييتي كفلييت موسييى هييي
,امرأة فرعون، مع أن سفر الخروج يؤكد أنها كانت ابنته، كما أن القييرآن يييذكر غييرق فرعييون بشييكل دقيييق  ل يتجاهييل
حتى مسألة نجاة بدن فرعون من الغرق مع موته وهلكه، في الوقت الذي نجييد التييوراة تشييير إلييى غييرق فرعييون بشييكل
مبهم، ويتكرر نفس الموقف في قضية العجل ؛ حيث تذكر التوراة أن الذي صنعه هييو هييارون، وفييي قصيية ولدة مريييم

.للمسيح  عليهما السلم  وغيرها من القضايا - -28

، مقال للدكتور زغلول النجاروتحسبهم أيقاظأا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال: تأملت في قوله  26
 Bed Sore وهذا التقليب يقوم به الممرض دوريا مع من دخل الغيبوبة أو كان به شلل تجنبا لقرحة السرير 27
47.المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن، لمحمد باقر الحكيم ص   28
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.وأما الحكمة من نزول هذه اليات، فليست جوابا أو تبيانا لهل الكتاب فحسب وإن كان لييذلك نصيييب، فييال عزوجييل
هر :يقول  ﴿ عذي صنيي صلا  صو هر  عشييي صب ين  عميي صنييا  صء صجا صمييا  يلييوا  يقو صت ين  صأ عل  يسيي ير ي صن ال عمي هة  صر يت صف صلى  صع يم  يك صل ين  يي ع صب يي صنا  يل يسو صر يم  يك صء صجا يد  صق عب  صتا عك يل صل ا يه صأ ﴾ صيا 
لا وبهتانا، ونفييى الشييرك19[المائدة  ]. فصحح لهم عقائدهم وندد بالذين أشركوا بال ي تعالى ي ونسبوا له الولد زور

لا قاطعا، وفي ذلك يقول  يه ﴿ :عنه ي تعالى اسمه ي نفي يل ص صذ ال صخ يت ص يلوا ا صقا صن  عذي يل ص صر ا عذ يين هم صو يليي عع ين  عميي عه  عب يهم  صل صما  لا  صلد صل .صو يم صو عه عئ صبييا ل
عث عدي صحيي صذا ال صهيي عب ينييوا  عم يؤ يي يم  يليي ص عإن  يم  عه عر صثييا صلييى آ صع صك  صسيي يف ين ص لع  عخ صبييا صك  يليي ص صع صل صف لا   عذب صك يل  ص عإ صن  يلو يقو صي عإن  يم  عه عه صوا يف صأ ين  عم يج  ير يخ صت لة  صم عل صك يت  صر يب .صك

لا صسف الكهف صأ  ﴾: ]4-6.[

يين لهيم وللعييالمين أنمييا يينا مسبقا لرسوله وصييحبه فييب لا كما ب يا في التوكل وتأسية وتثبيتا وتحضير .بل جاءت أيضا درس
هذه الحياة زينة وزخرف وابتلء ليعلم الصابر من الساخط والمجاهد من القاعد، والساعي إلى الحق من المنغمس في
.الدنيا، ليعلم أينا أحسن عمل، وأن العبرة في الباقيات الصالحات ضاربا لهييم أجمييل المثييال فييي الصييراع بييين الحييق
لا، ولكنييه لة من سنن الحييياة الييدنيا، وأن الحييق ل ينتصيير لمجييرد كييونه حقيي والباطل، والخير والشر، واليمان والكفر سن
.يحتاج إلى المؤمنين به، المجاهدين في سبيله بييالنفس والنفيييس، فييإن عجييزوا عين ذلييك فييالفرار بالييدين ولهييذا كييان

.لليات الولى من سورة الكهف هذا المفعول في لقي المسيح الدجال

ففي قصتهم تذكير بالبعث وإثباته بعد أن طال بهم المد وصاروا في شك منه، وأنه لبيد مين جييزاء، وهيو قييياس عقليي
ييعمله أهل الكتاب، فحتى بفرض أن القصة لم ترد عند اليهييود، فقييد عرفييوا عقل ونصييا قييدرة اليي ومنهييم ميين وخبري 

.شهد إحياءه للموتى كأصحاب موسى وصاحب البقرة وعيسى، وما نبأ عزرا عنهم ببعيد
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الخلصاة

.إن المخالف الذي يدرس الشبه، ينطلق من مجموع قرائن ظأنية، ويبنيي عليهيا نتائيج ضيعيفة لكين المير الحاسيم هيو
يين له بطلن مقدماته، فهل سيرجع عن المر ويحتسبها للسلم إذا تبددت هييذه القرائيين الظنييية حياديته العلمية إذا تب

.واحدة بعد الخرى؛ أم أنه سيبحث عن غيرها ويتشبث بأثار السابقة

قصة النيييام السييبع لييم تكتييب إل فييي القييرن الخييامس، ولييم تعييزى لمصييدر معييروف أو شييهادة معيياين وكييان انتشييارها
لا للييدعوة والصييبر علييى لا وهمييي لة ورمييز لا وكثير من المحققين جعلوا إسقاط القصة على مدينة إفسوس أسييطور .محدود
لا، اعتمدته الكنيسة كما اعتمدت غيرها .الدين، مما يعني أن للقصة أصل سابقا ول يوجد مانع أن يكون أصلها  يهودي .

ييينا لمن أشكل عليه سؤال اليهود للنبي عين الفتيية أن ذليك ليم يثبيت بطرييق صييحيح، وأوضييحنا الضييطراب ولقد ب
لل اسييتقته قريييش ميين النصييارى كمييا ذكيير ابيين .الكائن في معطيات روايات القصة لء أو كان سؤا فلعل نزولها كان ابتدا

م يعترضييوا لا ول إشكال بل وحتى مع فرض ثبيوت السيؤال، فيإن اليهيود ل .عاشور في تفسيره، أو أنه من اليهودد حق
.على الجواب، وإل لطارت به قريش إلى كل المصار، والظاهر أنه اجتاز اختبارهم بنجيياح وأجييابهم ككييل مييرة ثييم إن
اليهود لم يسألوه عن شخصيات يهودية أو عبرانية مدونة عندهم، فذو القرنين ليس يهوديا ول أصييحاب الكهييف علييى
يفقييدوا فييي أول الزميين، ول .المشهور وإنما أرادوا سؤاله عن قصص متنوعة عجيبة على مر الزمان كان من بينها فتييية 
.نعلم قصة مذكورة في التراث اليهودي تصلح للجابة عن هذا  ل فتية سفر دانيال ول سفر المكابيين كما أوضييحنا :

هة اختلفوا فيها لعلمهم بنبوته، كما فعلوا في سؤالهم عن فهم بذلك أرادوا تعجيزه أو التحقق ورفع الغموض عن أسئل
.الروح

يبط اليهود فييي إيمييانهم بتناسييخ الرواح ويتخبطييون فييي .ففي التراث اليهودي الشفهي وخاصة ما ورد في القبالة يتخ
أمر الجنة والنار، فهم غير موقنين بالنعيم البدي وكثير منهم أنكر البعث لعدم وروده صريحا في التييوراة بيل ويفيترض

:الخرون أن العقاب مطهرة ل تتعدى في أقصى حدودها اثناعشر شهرا وال يقول  ﴿ لمييا . ييا ص صأ يلا  ص عإ ير  ينا ص صنا ال يس ص صم صت ين  صل يلوا  صقا صو
صن يمو صل يع صت صلا  صما  عه  يل ص صلى ال صع صن  يلو يقو صت يم  صأ يه  صد يه صع يه  يل ص صف ال عل يخ يي ين  صل صف لدا  يه صع عه  يل ص صد ال ين عع يم  يت يذ صخ يت ص صأ يل  يق لة  صد يدو يع البقرة  صم  ﴾] .80[

ينيون، عليى قيدر اختلف عقائيدهم فيي البعيث وربيط د انقسيموا طوائيف كالصيدوقيون والفريسيينون والس .وكانوا ق
يعثرت للسينيين في مغارات خربة قمران ومخطوطيياب الدكتور أحمد المجدوب بين أصحاب الكهف واللفائف التي 

يند كونها قصة أفسوس وكانوا يسمون كتبهم وأسفارهم بيي  يسيير قيوله ثيم بعثنيياهميرقميوت.البحر الحمر، بعد أن ف : وف .
يجح أن الفتية يهييود آمنييوا بعيسيى واعتنقييوا دينيه؛ .لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أنهم اليهود والنصارى ور
يلص ومعروف عنهم تتبعهم .واحتمال كون بقايا قومهم هم من نزح إلى جزيرة العرب وكان ضمن عقائدهم انتظار المخ
يي لا ونييب .لغرائب الخبار والمعجزات من مثل خبر أهل الكهف في سيبيل تحضيير قيدوم المنتظير وكييانوا ينتظييرون ملكيي
ييييء لقييدوم المبشيير واسييتدل بييأمور ذكرنييا .بأس وحرب كسليمان، لكنهم كفروا بعيسى حين دعاهم إلى السييلم، والته
ييد ذلك مييا جيياء .جملة منها في البحث ويبقى أن هناك روايات وافتراضات كثيرة، لكنها بالتأكيد ليست في أفسوس ويؤ
يير أنها في أطراف الشام ويعييزز هييذه الرواييية آخيير مكتشييفات عمييان أو فيلديفيييا إلييى جييانب نهيير الردن حيييث في الس

.سكنت طوائف يهودية جنبا إلى جنب مع النصارى
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ولعل الجانب اليميياني التعزييزي فيي الجابية لييه دور كييبيرا وهيو قليب الطاوليية علييى المخييالف باظأهييار وجيه التفييوق
يلييص الييدكتور أحمييد29.والعجاز وفي الباب قرائن كثيرة يستأنس لها من باب العجاز إل أننا فضلنا تخطيها . وقييد خ

علي المجدوب بعد دراسة قصة أهل الكهف دراسة علمييية فييي كتييابه أهييل الكهييف فييي التييوراة و النجيييل والقييرآن،
بقصد الوصول إلى الحقيقة، وكشف الغموض الذى أحاط بأصل هذه القصة التى تعددت بشأنها القييوال وتضيياربت

:الراء 

لل للقصيية الكامليية،علييى الرغييم ميين إيجازهييا –إن قصة أصحاب الكهف كما وردت فى القرآن الكريم  تعييد بحييق مثييا -
الشييديد، ومييا اتسييمت بيه ميين اتجيياه نحييو التجريييد،وبخاصيية فيمييا يتعلييق بالتفاصيييل والتواريييخ وأسييماء الشييخاص
.والماكن يقابل هذا تركيز واضح على الدوافع والبواعث والمشاعر النسييانية، أحييوال البيئيية الجتماعيية، سيواء علييى

.المستوى العام أو الخاص

ن القصيص، أل وهيو أن كتياب لا عليى غييره م صو القصيص القرآنيي عمومي ل الكهيف  ييميز قصة أه لا واضحا  إن هناك فرق
القصة قد يسرفون في اسييتخدام الكلمييات و صييياغة العبييارات الييتي يظنييون انهييا تسيياعد فييي ابييراز الفكييرة او توضيييح
ييخفقون  فإن .المقصود من القصة او الموقف وما يتكلفونه وهو يسودون الصفحات الطوال، ومع ذلك فانهم كثيرا ما 
.القييرآن الكريييم، مييع اقتصيياده الملحييوظ فييي اسييتخدام الكلمييات يصييل إلييى هييذه الغاييية بأقييل عييدد مكيين منهييا

إن قارئ سورة الكهف يرى على صفحة مخيلته نفس المكنة التي دارت فيها الحوادث، ودور الشمس في غروبهييا و
شروقها على الكهف و منظر الكلب الرابض، وما إلى ذلييك ميين تفصيييلت كييل مشييهد ميين مشيياهد القصيية، كييأنه يييرى
يل مقومات الشريط السنيمائي الذي استوفى اركان النجاح الفني من رسم شخصيات القصة لا بك لا سينميائيا ناطق شريط

.و طريقة حركاتها، بل و البعاد المختلفة للقطاتها المتباينة، وما إلى ذلك من عناصر الفيلم السنمائي الناجح

، ألسييتاذ نوم أصحاب الكهف طريقة مبتكرة للترقيد: لطائف عددية وتاريخية ولطائف طبية في بحوث كثيرة سبق وأن أشرنا لبعضها، ونذكر على سبيل المثال 29
بيبMRCPUK; FRCPLONDON; FRCPEDالدكتور محمد جميل عبد الستار الحبال عضو و زميل الكليات الطبية الملكية البريطانييية   ط

.باطنية استشاري و باحث في العجاز العلمي في القران و السنة
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والحمدل وحده والصلة والسلم على رسول ال


