
  
 

 عشر من القرآن الثامنةو هى السورة ،  سورة الكهفتحكى 
 حاكم أنكر وجود اهللا و منعن مجموعة من الفتية لجؤوا إلى أحد الكهوف لإلختباء ، الكريم

 توضح التاليةواآليات ، مارس ألواناً من القهر و الظلم على المؤمنين
                                  :ذلك

 ) ِقيِم كَانُوا ِمنِف والرالكَه ابحَأص تَ َأنِسبح اِتنَاَأمباً آيجِف فَقَالُوا *  عةُ ِإلَى الكَهى الِفتْيِإذْ َأو
ِنين عدداً  علَى آذَاِنِهم ِفي الكَهِف ِسفَضربنَا*  ِمن لَّدنك رحمةً وهيْئ لَنَا ِمن َأمِرنَا رشَداً آِتنَاربنَآ 
 * مثْنَاهعب ثُملَمداً ِلنَعا لَِبثُوآ َأمى ِلمصِن َأحيبالِحز َأي  * نَقُص ننَّحكلَيةٌ عِفتْي مقِّ ِإنَّهم ِبالحَأهنَب 

 ِهمبنُوا ِبرآممنَاهِزدوىدوا فَقَالُو*  هلَى قُلُوِبِهم ِإذْ قَامطْنَا عبرنَاا وبِض لَن راِت واَألراومالس بر 
 ونِه ِإلهاً لَّقَدِمن د وعةً لَّوال *  ِإذاً شَطَطاً قُلْنَآنَّدوِنِه آِلهنا اتَّخَذُوا ِمن دمؤالِء قَوهْأتُونِهم يلَيع 

 فَْأووا وما يعبدون إالَّ اَهللا   ِإِذ اعتَزلْتُموهمو*  كَِذباً اِهللاِبسلْطَاٍن بيٍن فَمن َأظْلَم ِممِن افْتَرى علَى 
وتَرى الشَّمس ِإذَا طَلَعت *  من َأمِركُم مرفَقاً لَكُمِإلى الكَهِف ينْشُر لَكُم ربكُم من رحمِتِه ويهيْئ 

 راونتَّزعبِإذَا غَرِميِن وذَاتَ الي ِفِهماِل  كَهذَاتَ الشِّم مهت تَّقِْرضمهاِت وآي ِمن ذَِلك نْهٍة موفي فَج 
 وِد اُهللا فَههن يتَِداِهللا مهِشداً المراً مِليو لَه ِلْل فَلَن تَِجدضن يمو  * مهبسَأيقَاظاًوتَح قُودر مهو 

 ِمنْهم لَولَّيتَ باِسطٌ ِذراعيِه ِبالوِصيِد لَِو اطَّلَعتَ علَيِهم وكَلْبهمماِل ونُقَلِّبهم ذَاتَ اليِميِن وذَاتَ الشِّ
  لَِبثْنَا يوماًقَالُوا ِليتَساءلُوا بينَهم قَاَل قَآِئٌل منْهم كَم لَِبثْتُم بعثْنَاهموكَذَِلك * ِفراراً ولَمِلْئتَ ِمنْهم رعباً 

 أيها َأزكَى فَلْينْظُر فَابعثُوآ َأحدكُم ِبوِرِقكُم هِذِه ِإلى المِدينَِة لَِبثْتُمَأو بعض يوٍم قَالُوا ربكُم َأعلَم ِبما 
 نْهٍق مْأِتكُم ِبِرزاماً فَلْيتَلَطَّفْطَعلْيداً وَأح ِبكُم نشِْعرال يو  *ِإن ي موا ِإنَّهركُمظْهلَيع َأو وكُممجري 

 وَأن حقٌّوكَذَِلك َأعثَرنَا علَيِهم ِليعلَموآ َأن وعد اِهللا  * َأبداًيِعيدوكُم في ِملَِّتِهم ولَن تُفِْلحوآ ِإذاً 
 منَهيب ونعتَنَازآ ِإذْ يِفيه بيةَ ال راعالسمهرِبِهم  فَقَالَُأم لَمَأع مهباناً رنْيِهم بلَيـنُوا عقَاَلوا اب الَِّذين 

 ثَالثَةٌ راِبعهم كَلْبهم ويقُولُون خَمسةٌ ساِدسهم سيقُولُون* غَلَبوا علَى َأمِرِهم لَنَتَِّخذَن علَيِهم مسِجداً 
مهقُوكَلْبيِب وماً ِبالغَيجقُل  ر مهكَلْب مثَاِمنُهةٌ وعبس يلُونبِإالَّ قَِليٌل فَال ر مهلَمعا يِتِهم مِبِعد لَمَأع 
*  ِلشَيٍء ِإنِّي فَاِعٌل ذَِلك غَداً تَقُولَنوال *  ِإالَّ ِمرآء ظَاِهراً وال تَستَفِْت ِفيِهم منْهم َأحداًِفيِهمتُماِر 

ولَِبثُوا *  هذَا رشَداً ِمن ربك ِإذَا نَِسيتَ وقُل عسى َأن يهِديِن ربي َألقْرب واذْكُرَأن يشَاء اُهللا ِإالَّ 
 قُِل اُهللا َأعلَم ِبما لَِبثُوا لَه غَيب السماواِت واَألرِض * ِتسعاًفي كَهِفِهم ثَالثَ ِمَئٍة ِسِنين وازدادوا 

ِصرفي َأب شِْركال يو ِليوِنِه ِمن ون دم مالَهم ِمعَأسكِْمِه ِبِه وداً ح٢٦-٩: الكهف) ( َأح.( 
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، الذين أثنت عليهم المصادر اإلسالمية و المسيحية،  الكهفأصحاب لالعتقاد السائد فإن ووفقا
 الفتية للتصدى لظلم ؤالءهو فى محاولة من ". دقيوس" الرومانى اإلمبراطورتعرضوا لطغيان 

و ، و لكن أمام إعراض قومهم.  قومهم مراراً من أن يتركوا دين اهللاحذروا، و طغيانه" دقيوس"
   .ترك الفتية مساكنهم ، و توعده لهم بالقتلاإلمبرطوراشتداد ظلم 

 من األباطرة الذين مارسوا سياسة االضطهاد واإلرهاب عدد السجالت التاريخية عن تكشف
 األوائل الذين كانوا متمسكين بالمعتقد المسيحي األصلي المسيحيينعذيب في حق المؤمنين من والت

 .الصافي

؛ بشمال غرب )  ميالدية١١٣-٦٩٠" (بيلونيوس "الرومانى فى خطاب أرسله الحاكم و
الذين أوذوا  " المسيح أصحاب" إلى " بيلونيوس"أشار ،" تريانيوس "اإلمبراطورإلى ، األناضول

 الهامة التى تتحدث عن الظلم الوثائقو يعد هذا الخطاب أحد . هم عبادة تمثال اإلمبراطورلرفض
 .آنذاكوالقهر الذى تعرض له المسيحيون األوائل 

و عبادة ،  لهذا النظام الكافرالخضوع هؤالء الفتية  رفض،  ظل تلك الظروفوفى     
 رب السماواِت واَألرِض لَن نَّدعو ِمن دوِنِه ِإلَهاً نَاربفَقَالُوا (...    اإلمبراطور إلهاً من دون اهللا

 علَيِهم ِبسلْطَاٍن بيٍن فَمن َأظْلَم يْأتُونهُؤآلِء قَومنا اتَّخَذُوا ِمن دوِنِه آِلهةً لَّوال *  ِإذاً شَطَطاً قُلْنَالَّقَد 
 ).١٥-١٤ :الكهف) ( كَِذباً اِهللاِممِن افْتَرى علَى 

ولكن ، فإن اآلراء تتعدد وتتباين،  أصحاب الكهففيه أما بالنسبة للمكان الذي كان يعيش      
ويمن القول أن جميع المصادر ". طرسوس"و " إفسوس "مدينتىأكثر هذه اآلراء اعتداالً هو 

ء الفتية  إليه هؤالالتجأهى مكان الكهف الذى " إفسوس" تعتبر مدينة التقريبالمسيحية على وجه 
 أن الكريم مع المسيحيين على القرآن مفسريو يتفق بعض الباحثين المسلمين و . المؤمنين

و " إفسوس" أن مكان الكهف ليس التفصيلكما أوضح آخرون بشىء من ، هى المكان" إفسوس"
 فى هذا البحث سنتناول كلتا و." طرسوس" أن يثبتوا أن الحدث وقع فى مدينة حاولواعليه فقد 

، بما فيهم المسيحيون،  جميعهمالمفسرينفإن هؤالء الباحثين و ، دينتين بالدراسة و مع هذاالم
و كان ، "ِدقيانوس"ويقال له ايضاُ ، "ِدقيوس" الحدث وقع فى عهد اإلمبراطور الرومانى أن أتفقوا

                          . ميالدية ٢٥٠ عام  ذلك فى حوالى

 تنكيالًهو اإلمبراطور الرومانى الذى نكل بالمسيحيين ، "نيرو "إلى جانب، "دقيوس" يعتبر و
كل من يخضع لحكمه أن يقدم القرابين لآللهة " ِدقيوس"أجبر ، و أثناء فترة حكمه القصيرة. شديداً

كان ، ومن لم يستجب منهم.  أن يأتى بما يثبت أنه فعل ذلك و يعرضه على كبار الدولةوبل ، 
    . بقتلهيأمر
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 العظمى من المسيحيين رفضوا ممارسة تلك لبيةاالغنص المصادر المسيحية على أن  ت     
 المرجح منو . أو اإلختباء فى أماكن نائية، وهموا بالفرار من مدينة إلى أخرى،  الوثنية األفعال

أن أصحاب الكهف كانوا من ضمن هؤالء المسيحيون 
                                             .األوائل

 بعض أن تلك األحداث نقلها لنا وهى على نقطة هامة التأكيد فى الوقت نفسه البد هنا من و
 لما نتيجةو تحولت بعد ذلك إلى أسطورة ، مؤرخى المسلمين و المسيحيين بما يشبه الحكاية 

  .تاريخيةو لكن رغم كل ذلك فإن الحدث يعد واقعة  ،أضيف إليه من أكاذيب و إشاعات 

 ؟"إفسوس "فىأصحاب الكهف  كان هل

 إلى عدة المصادرفتشير ،  فيما يتعلق بالمدينة التى عاش فيها الفتية و الكهف الذى أووا إليهو
            :ويرجع ذلك إلى سببين . أماكن 

 و.  بأن مثل هؤالء الفتية الشجعان كانوا يعيشون فى مدينتهماالعتقادرغبة الناس فى  :األول
يوجد ،  ؛حيث أنه فى جميع األماكن تقريباًالمنطقةلكبير بين الكهوف فى تلك الشبه ا : الثاني

  .الكهوفمكان للعبادة يقال انه بنى فوق 

 حيث ؛هى المكان المقدس" إفسوس" تكون نأ هو معروف فإن المسيحيون اتفقوا على كما و     
لذلك فإنه . أصبح فيما بعد كنيسةوقد ،  إنه للسيدة مريم العذراءيقاليوجد في تلك المدينة منزالً 

عالوة على .  أصحاب الكهف قد أقاموا فى واحد من تلك األماكن المقدسة يكونمن المرجح أن 
                . المكان هى"إفسوس" المصادر المسيحية تؤكد أن بعضفإن ، ذلك

و استشهد ،  فى ذلك الصددالمصادر أقدم  )ميالدية٤٥٢ولد" (جيمز" السورى القديس يعد و
". جيمز"بالكثير من دراسة " الرومانية و سقوط الدولة تدهور"  فى كتابه الشهيرالمؤرخ " جيبون"

 المؤمنين هو المسيحيين  السبعةالفتيةفإن اإلمبراطور الذى عذَب ،  لما جاء في هذا الكتابووفقاً
 ميالدية ٢٥١ و ٢٤٩ين اإلمبراطورية الرومانية فى الفترة ما ب" دقيوس"و قد حكم " . ِدقيوس"

  .السالمواشتهرت فترة حكمه بألوان العذاب التى مارسها ضد أتباع النبي عيسى عليه .

 فى، "أفسس"أو " أفسوس" المسلمون أن المكان الذى وقع فيه الحدث هو إما المفسرون ويرى
، األناضول و ألن تلك المدينة تقع على الساحل الغربى لبالد." إفسوس"أنه " جيبون"حين يرى 

 تلك المدينة حطامو اليوم يعرف . فإنها تعد من أكبر موانى ومدن اإلمبراطورية الرومانية
 "العتيقة إفسوس مدينة"باسم
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 أصحاب المسلمون أن اإلمبراطور الذى كان يحكم البالد فى الفترة التى قام فيه الباحثون يرى و
و قد "  الثانىثيودسيوس"أن اسمه " بونجي "يرىفى حين ، "تيزوسيوس"الكهف من رقدتهم اسمه 

 بعدما دانت اإلمبراطورية ميالدية ٤٥٠ إلى ٤٠٨ من الفترةحكم هذا اإلمبراطور البالد فى 
 .بالمسيحيةالرومانية 

، قيل أن باب الكهف كان من نحو الشمال،  بعض التفسيرات المتعلقة باآلية التاليةفي و     
ولهذا فإن من يمر على الكهف كان ال ، إلى الداخل  فإن ضوء الشمس كان ال يصل وعليه

  :    و اآلية توضح هذا المعنى،  أن يرى ما بداخلهيستطيع

 غَربت تَّقِْرضهم ذَاتَ الشِّماِل وهم وِإذَاوتَرى الشَّمس إذا طَلَعت تَّزاور عن كَهِفِهم ذَاتَ اليِميِن ( 
 ذَِلك نْهٍة موِمفي فَجن ِلْل فَلَن تَِجدضن يمتَِد وهالم وِد اُهللا فَههن ياِت اِهللا مآي رِشداً لَهاً مِليو  (

 ).١٧: الكهف(

إلى " إفسوس"فى كتابه "  بارانموسى" أشار عالم اآلثار دكتور و     
 ، الفتيةباعتبارها المكان الذى كان يعيش فيه مجموعة " إفسوس"مدينة 

  قائالًو أضاف 

 

وقد اختاروا المسيحية ديناً لهم و " إفسوس" يعيش سبعة فتية فى كان،  ميالدية٢٥٠فى عام " 
عثروا على كهف بالمنحدر ، وفيما هم يبحثون عن مكان للهروب بدينهم، األوثانتركوا عبادة 

 ]1[ "فالكهو قد رأى ذلك جنود الرومان فبنوا حائطاً ليسدوا به مدخل ". بيون "لجبلالشرقى 

 بنيت فوق هذه الحجارة والقبور، أظهرت الحفريات وقد يشاهد العديد من المباني الدينية واليوم
ي ظهرت على سفح جبل بيون  أن اآلثار الت١٩٢٦ عام األثريالتي قام بها المعهد االسترالي 

خالل حكم  (السابع الكهف في منتصف القرن صحاب ألتكريماًتعود إلى بناء تم تشييده 
 . ]2[)ثيودوسيوس الثاني
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  أصحاب الكهف فى طرسوس؟هل

 باعتباره المكان الذى عاش فيه أصحاب الكهف هو مدينة إليه الثانى الذى ُأشير انالمك  و    
و يقع على ،  صفه القرآن الكريم وو بالفعل فإن هناك كهفاً شديد الشبه بذلك الذى " .طرسوس"

و فكرة أن تكون مدينة " .طرسوس"بشمال غرب " بنسيلوس"أو " إنسيلوس"جبل يعرف باسم 
   . المسلمينن الصحيح كان رأى علماء هى المكا" طرسوس"

    مفسرى القرآن  أهمو هو واحد من     ، " الطبرى" قـد حـدد      و
و " بينسيلوس"على أنه    اسم الجبل الذى يوجد به الكهف      الكريم

   أضاف أن الجبل فى    و " األمـم  تـاريخ  " كـتابه  ذلـك فـى   
  وهو من أشهر  ، " أمين محمد" قـال أيضـاً      و ،طرسـوس "

و أنه فى " بنسيلوس" الجبل كان اسمه  أن، مفسـرى القـرآن   
و فى رأيه أن االختالف بين      ، "إنسيلوس"على أنها   " بنسيلوس"و يمكن أن تنطق     ". طرسـوس "

أو لفقدان حرف من الكلمة األصلية و هو ما         ، "الباء" نطق حرف    اختالفالكلمتـين يرجع إلى     
 ". التاريخى للكلمةبالنحت"يعرف 

أنه بالرغم من أن ،  القرآن الكريمعلماءوهو أيضاً من أشهر ، )٣("الرازى الدين فخر" أوضح و
 هى إال مسمى آخر ما" إفسوس"ألن " طرسوس"فإن القصد هو ، "إفسوس"المكان يطلق عليه 

 والناصفى  البيضاوىالقاضى:  شروح كل منفىفإنه ، ضافة إلى ذلك باإل  ".طرسوس"لمدينة 
 الناصوحىو  العاملي تفسير و)٤( التبيان و الجاللين تفسير و

 أنه على  المكانتم تحديد ، العلماء من وغيرهم بيلمين
هذا إلى جانب أن كل هؤالء المفسرين فسروا قوله " .طرسوس"

 :تعالى

 طَلَعت الشَّمس ِإذَا وتَرى( :  هؤالء المفسرين فسروا قوله تعالىكل
 مهت تَّقِْرضبِإذَا غَرِميِن وذَاتَ الي ِفِهمن كَهع راوذَذَاتَتَّز نْهٍة موفي فَج مهاِل واِت  الشِّمآي ِمن ِلك

 َأيقَاظاً وهم رقُود وتَحسبهم*  فَهو المهتَِد ومن يضِلْل فَلَن تَِجد لَه وِلياً مرِشداً اُهللاِهللا من يهِد 
 لَولَّيتَ ِمنْهم علَيِهمعتَ  وكَلْبهم باِسطٌ ِذراعيِه ِبالوِصيِد لَِو اطَّلَالشِّماِلونُقَلِّبهم ذَاتَ اليِميِن وذَاتَ 
 )٤( الشمال أن مدخل الكهف كان من نحو بقولهم )١٧ اآلية )(ِفراراً ولَمِلْئتَ ِمنْهم رعباً 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 

 

  : المراجع

 . األمم البائدة للداعية التركي هارون يحيى كتاب عن نقالً ١

 .٢٤-٢٣إيفس الصفحة ، موسى باران -٢

 ١٠٨-١٠٤ماسنيون،أوبرا مينورا ، المجلد الثالث الصفحة -٣

 .تقسير روح المعاني للفخر الرازي-٤

 .من تفسير البيضاوي و الجاللين و التبيان و القاضي و الناصفي
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