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قصص القرآن..
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احللقة
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«أصحاب الكهف» تركوا عبادة األوثان فخلد الله ذكراهم في القرآن
حينما نتطرق إلى قصص القرآن الكرمي نستذكر احلوادث الواقعة وأحوال األمم املاضية والنبوات السابقة كما أخبرنا بها الله في كتابه العزيز،
فقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع املاضي وذكر البالد والديار وتتبع آثار كل قوم وحكى صورة ناطقة ملا كان يدور في هذه العصور ،واملغزى من
ذلك قوة التأثير في إصالح القلوب واألعمال واألخالق ،فهناك قصص عرضت بالكامل في سورة واحدة وأخرى عرض جزء منها في سورة واآلخر في
سورة أخرى.
فقد بني الله لنا أصول الدين املشتركة بني جميع األنبياء .فهذه القصص ليست مفتراة بدليل وجود أمثالها بني الناس ،ففيها احلكم والعبر
ونستفيد منها الكثير.
وبعد ما ذكرناه ،نترككم كي تعايشوا هذا اجلو القصصي في حلقات رمضانية متتالية ،سيتم نشرها تباعا لكي نستفيد من مغزاها والدروس
املستفادة منها ،وتكون خير معني لنا في فهم ديننا وإيصاله للناس بالصورة الصحيحة وفقنا الله وإياكم ملا يحب ويرضى إنه نعم املولى ونعم
النصير.
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أصحاب الكهف هم الذين آمنوا بالله وتركوا
عبادة قومهم عبادة األوث��ان وعبدوا الله وحده
هكذا يطلق عليهم عند املسلمون ويطلق عليهم
عند املسيحيني السبعة النائمون الذين عاشوا في
عهد اضطهاد املسيحيني وكان ذلك في ظل حكم
ديقيانوس.

أصحاب الكهف

كانت توجد قرية مشركة ،ضل ملكها وأهلها
عن الطريق املستقيم ،وعبدوا مع الله ماال يضرهم
وال ينفعهم .ع��ب��دوه��م م��ن غير أي دل��ي��ل على
ألوهيتهم .ومع ذلك كانوا يدافعون عن هذه اآللهة
امل��زع��وم��ة ،وال ي��رض��ون أن ميسها أح��د بسوء.
وي��ؤذون كل من يكفر بها ،وال يعبدها .في هذا
املجتمع الفاسد ،ظهرت مجموعة من الشباب
العقالء .قلة قليلة حكّمت عقلها ،ورفضت السجود
لغير خالقها ،الله الذي بيده كل شيء .فتية ،آمنوا
بالله ،فثبتهم وزاد في هداهم .وألهمهم طريق
الرشاد .لم يكن هؤالء الفتية أنبياء وال رسال ،ولم
يتوجب عليهم حتمل ما يتحمله الرسل في دعوة
أقوامهم .إمنا كانوا أصحاب إميان راسخ ،فأنكروا
على قومهم شركهم بالله ،وطلبوا منهم إقامة
احلجة على وجود آلهة غير الله .ثم قرروا النجاة
بدينهم وبأنفسهم بالهجرة من القرية ملكان آمن
يعبدون الله فيه .فالقرية فاسدة ،وأهلها ضالون.
عزم الفتية على اخل��روج من القرية ،والتوجه
لكهف مهجور ليكون مالذا لهم .خرجوا ومعهم
كلبهم من املدينة الواسعة ،للكهف الضيق .تركوا
وراءهم منازلهم املريحة ،ليسكنوا كهفا موحشا.
زهدوا في األسرّية الوثيرة ،واحلجر الفسيحة،
واختاروا كهفا ضيقا مظلما .إن هذا ليس بغريب
على من مأل اإلميان قلبه .فاملؤمن يرى الصحراء
روضة إن أحس أن الله معه .ويرى الكهف قصرا،
إن اختار الله له الكهف .وه��ؤالء ما خرجوا من
قريتهم لطلب دنيا أو مال ،وإمنا خرجوا طمعا في
رضى الله .وأي مكان ميكنهم فيه عبادة الله ونيل
رضاه سيكون خيرا من قريتهم التي خرجوا منها.
استلقى الفتية في الكهف ،وجلس كلبهم على
باب الكهف يحرسه .وهنا حدثت معجزة إالهية.
لقد نام الفتية ثالثمئة وتسع سنوات .وخالل
هذه امل��دة ،كانت الشمس تشرق عن ميني كهفهم
وتغرب عن شماله ،فال تصيبهم أشعتها في أول
وال آخر النهار.
وكانوا يتقلبون أثناء نومهم ،حتى ال تهترئ
أجاسدهم .فكان الناظر إليهم يحس بالرعب ألنهم
نائمون ولكنهم كاملستيقظني من كثرة تقلّبهم.
بعد هذه املئات الثالث ،بعثهم الله مرة أخرى.
استيقظوا من سباتهم الطويل ،لكنهم لم يدركوا
كم مضى عليهم من الوقت في نومهم .وكانت آثار
النوم الطويل بادية عليهم .فتساءلوا :كم لبثنا؟!
فأجاب بعضهم :لبثنا يوما أو بعض يوم .لكنهم
جتاوزوا بسرعة مرحلة الدهشة ،فمدة النوم غير
مهمة .املهم أنهم استيقظوا وعليهم أن يتدبروا
أمورهم .فأخرجوا النقود التي كانت معهم ،ثم
طلبوا من أحدهم أن يذهب خلسة للمدينة ،وأن
يشتري طعاما طيبا بهذه النقود ،ثم يعود إليهم
برفق حتى ال يشعر به أحد .فرمبا يعاقبهم جنود
امللك أو الظلمة من أهل القرية إن علموا بأمرهم.
ق��د يخيرونهم ب�ين ال��ع��ودة للشرك ،أو الرجم
حتى املوت .خرج الرجل املؤمن متوجها للقرية،
إال أنها لم تكن كعهده بها .لقد تغيرت األماكن
والوجوه .تغيّرت البضائع والنقود .استغرب
كيف يحدث كل هذا في يوم وليلة .وبالطبع ،لم
يكن عسيرا على أهل القرية أن مييزوا دهشة هذا
الرجل .ولم يكن صعبا عليهم معرفة أنه غريب،
من ثيابه التي يلبسها ونقوده التي يحملها .لقد
آمنت املدينة التي خرج منها الفتية ،وهلك امللك
الظالم ،وجاء مكانه رجل صالح .لقد فرح الناس
بهؤالء الفتية املؤمنني .لقد كانوا أول من يؤمن من
هذه القرية .لقد هاجروا من قريتهم لكيال يفتنوا
في دينهم .وها هم قد عادوا .فمن حق أهل القرية
الفرح .وذهبوا لرؤيتهم .وبعد أن ثبتت املعجزة،
معجزة إحياء األم��وات .وبعدما استيقنت قلوب
أهل القرية قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث
من ميوت ،برؤية مثال واقي ملموس أمامهم .أخذ
الله أرواح الفتية .فلكل نفس أجل ،وال بد لها أن
متوت .فاختلف أهل القرية .فمنهم من دعى إلقامة
بنيان على كهفهم ،ومنهم من طالب ببناء مسجد،
وغلبت الفئة الثانية .ال ن��زال جنهل كثيرا من
األمور املتعلقة بهم .فهل كانوا قبل زمن عيسى،
أم كانوا بعده .هل آمنوا بربهم من تلقاء نفسهم،
أم أن أحد احلواريني دعاهم لإلميان .هل كانوا
في بلدة من بالد الروم ،أم في فلسطني .هل كانوا
ثالثة رابعهم كلبهم ،أم خمسة سادسهم كلبهم،

أم سبعة وثامنهم كلبهم .كل هذه أمور مجهولة.
إال أن الله عز وج��ل ينهانا عن اجل��دال في هذه
األمور ،ويأمرنا بإرجاع علمهم إلى الله .فالعبرة
ليست في العدد ،وإمنا فيما آل إليه األمر .فال يهم
إن كانوا أربعة أو ثمانية ،إمنا املهم أن الله أقامهم
بعد أكثر من ثالثمئة سنة ليرى من عاصرهم
قدرة على بعث من في القبور ،ولتتناقل األجيال
خبر هذه املعجزة جيال بعد جيل.
قال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن
أبي جنيح ،عن مجاهد قال  :لقد حدثت أنه كان
على بعضهم من حداثة سنه وضح ال��ورق .قال
ابن عباس  :فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة
الله ،يبكون ويستغيثون بالله ،وكانوا ثمانية
نفر  :مكسلمينا وكان أكبرهم وهو الذي كلم امللك
عنهم ،ومجسيميلنينا ومتليخا ومرطونس،
وكشطونس ،وبيرونس ،ودمي��وس ،ويطونس
وقالوش.

أصحاب الكهف في املسيحية

أس��م��اء ه��ؤالء الفتية السبعة تختلف تبعا
للمراجع ,فوردت في بعض الوثائق في التراث
كالتالي :مكسيميليانوس ,أكساكوستوديانوس,
يامبليكيوس ,مرتينيانوس ,ديونيسيوس,
أنطونينوس ,وقسطنطينوس ( ,أبو يوحنا)..
قيل عاشوا في زم��ن األم��ب��راط��ور الروماني
داكيوس قيصر وقضوا في ح��دود العام 251م
وقيل قبل ذلك.
صوروا قدميا باعتبارهم فتية جنودا وفي وقت
الحق كأنهم أوالد هذا ما استبان في االيقونات.
ورد أن داك��ي��وس قيصر مر في ذل��ك الزمان
بأفسس وأمر بتقدمي السكان األضحية لألوثان
في الهياكل .من بني من افتضح أمرهم كرافضني
لتقدمي الذبائح الفتية السبعة .أوق��ف��وا لدى
األمبراطور وسئلوا عن سبب مت��رده��م .أجاب
مكسيميليانوس باسم اجلميع  :نحن لنا اله
مجده ملء السماء واألرض .إليه نقدم  ,سريا,
ذبيحة اعترافنا االمياني وصلواتنا املتواترة!»
ه��ذا ال��ك�لام أث���ار حفيظة األم��ب��رط��ور فأهانهم
وهددهم ثم تركهم يذهبون ليتسنى لهم أن يفكروا
في األمر مليا ,مبديا أنه سيعود فيستجوبهم ,بعد
أيام قليلة ,متى عاد إلى املدينة من سفر وشيك.
توارى السبعة في مغارة واسعة إلى الشرق
من املدينة .هناك ركنوا إلى السكون والصالة
ملتمسني من الله احلكمة .وقيل ناموا نومة املوت
والصالة على شفاههم.
وع��اد داكيوس إل��ى املدينة .س��أل عن الفتية
السبعة فلم يجدهم  .بحث عنهم فدل على املغارة
فأتاها وأمر بايصاد مدخلها خنقا لهم .وقيل ان
اثنني من الذين نفذوا املهمة كانا مسيحيني في
السر .وهذان هم من خطا خبر الفتية السبعة على
لوح من رصاص مع أسمائهم ووارياه اجلوار.
ومرت األيام  ,ما يقرب من املائتي العام وقيل
أكثر  .ث��م ف��ي ح��دود ال��ع��ام  446للميالد ,زمن
األمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الصغير,
ش��اع��ت هرطقة أن��ك��رت قيامة امل��وت��ى وبلبلت
الكنيسة .م���روج الهرطقة ك��ان أسقفا يدعى
ث��ي��ودوروس في ذل��ك ال��وق��ت ,ب��ال��ذات  ,بتدبير
الله ,أزيحت احلجارة عن مدخل املغارة بيد راع

ديقيانوس يأمر بردم الكهف

ملك ارض املغارة .للحال عاد الفتية إلى احلياة
كالناهض من النوم دون ان يكون قد نالهم أي
تغيير .اثر ذلك حصل لغط ,في أفسس ,في شأنهم
ملا درى الناس بأمرهم .لكن  ,بان احلق ,أخيرا,
واتخذ خبرهم برهانا على قيامة األجساد .وقد
ورد أن الفتية السبعة بعدما رووا حكايتهم
للناس عادوا فناموا من جديد إلى القيامة العامة.
ثمة من مياهي مغارة هؤالء باملغارة التي لفظت
فيها القديسة مرمي املجدلية نفسها األخير .جتدر
اإلش��ارة إلى أن التراث االسالمي ردد صدر خبر
الفتية السبعة في أفسس ,وهم من يسمون لدى
املسلمني ب»أهل الكهف».

ماكسيميليانوس

يقال أن��ه ك��ان كبير مستشاري ديقيانوس
وزوج ابنته ,وقد كان قائد املسيرة نحو الكهف
بعد أن فضح أمر اإلله املصطنعه التي كان يعبدها
الرومان أمام االمبراطور ثيودسيوس الذي طلب
منه السجود له ،وتقول بعض الكتب واملراجع أن
سبب أميان ماكسيميليانوس بالله الواحد األحد
ورب الرسل جميعاً هو عجوز أنقذه من املوت
عند اعتراض ماكسيميليانوس على عمليات جمع
الضرائب الظامله التي كان يقودها الرومان في
مدينة فيالدلفيا في ذلك الوقت ،حيث أثبت ذلك
العجوز ملاكسيميليانوس بعد أن أقام على عالجه
ربوبيه الله عز وجل وانه واحدا ً ال شريك له من
خالل كتاب التوراة االصلي الذي كان ميلكه ذلك
العجوز وال��ذي نزل على موسى كليم الله عليه
الصالة والسالم ،حيث عمد ماكسيميليانوس إلى
نسخ الكتاب املقدس ليحتفظ بها إلى نفسه.
ت��ق��ول ب��ع��ض امل��راج��ع أن ش��خ��ص�ا ً وي��دع��ى
ج��ي��ول��ي��وس وه���و ق��ائ��د اجل��ي��ش ف���ي مدينة
فيالدلفيا تاريخ مدينة عمان كان يتربص شرا ً
مباكسيميليانوس النه حسب وصف جيوليوس
سلب منه هيلني وهي زوج��ه ماكسيميليانوس
والتي كان يريد أن يتزوج بها ،وانه كان يتربص
به شرا ً من خالل زرع جاسوس يهودي ويدعى
عزرائيل ليراقب ماكسيميليانوس اينما يذهب،

كهف في منطقة مكة املكرمة

حيث أن هذا اليهودي اكتشف املكان ال��ذي كان
ي��ت��ردد عليه ماكسيميليانوس ليناجي ربه
وي��دع��وه م��ن خ�لال��ه وه��و الكهف ال���ذي ألتجأ
إل��ي��ه ماكسيميليانوس وس��ت��ة م��ن مساعديه
إل��ي��ه ف��ي نهايه امل��ط��اف ،إال أن أح��د مساعدي
ماكسيميليانوس قام يقتل هذا اليهودي بعد أن
عرف أنه كشف أمر ماكسيميليانوس وان��ه في
طريقه لفضح أمره أمام جيوليوس.
بعد أن فضح ماكسيميليانوس أم��ر اإلل��ه
املصطنعه ال��ت��ي ك��ان يعبدها ال��روم��ان أم��ام
االمبراطور ثيودسيوس ،أمر االمبراطور بسجن
وتعذيب ماكسيميليانوس والضباط الستة الذين
كانوا معه وقتلهم ان لم يرجعوا عن دين التوحيد،
وفي نهايه االمر قرر املسؤول عن السجن تهريب
السجناء والذي قتل فيما بعد بعد تهريبهم منه،
حيث أجته ماكسيميليانوس ورفاقه إلى مكان
سري في بيته قبيل أن يلتجأ أهل الكهف إلى ذلك
املكان الذي لبثوا فيه  309سنة لقوله تعالى ((و
لبثو في كهفهم ثالث مائة سنني وازدادو تسعا))
سبب نزول قصة أصحاب الكهف في القرآن
ان سبب ن��زول قصة أصحاب الكهف ،وخبر
ذي القرنني ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره في
السيرة أن قريشا بعثوا إلى اليهود سألونهم عن
أشياء ميتحنون بها محمد رسول الله ويسألونه
عنها؛ ليختبروا ما يجيب به فيها فقالوا:سلوه
عن أق��وام ذهبوا في الدهر فال يدري ما صنعوا،
وعن رجل طواف في األرض وعن الروح .فأنزل
َسأَلُونَكَ عَ نْ
َسأَلُونَكَ عَ نِ ال ُرّوحِ )) (( َوي ْ
الله(( َوي ْ
َصحَ أبَ
ذِي ا ْل َق ْرنَينْ ِ)) وقال ههنا ((أ َ ْم حَ سِ بْتَ أ ََّن أ ْ
ْف وَال َّرقِي ِم كَانُوا مِنْ آيَا ِتنَا عَ جَ بًا))أي؛ ليسوا
ا ْل َكه ِ
بعجب عظيم بالنسبة إلى ما أطلعناك عليه من
األخبار العظيمة ،واآلي��ات الباهرة والعجائب
الغريبة .والكهف هو الغار في اجلبل .فقد ذكر

الله في القران:
بسم الله الرحمن الرحيم
ْف وَ ال َّرقِي ِم كَانُوا
اب ا ْل َكه ِ
َصحَ َ
أ َ ْم حَ ِسبْتَ أ ََّن أ ْ
ْف َفقَالُوا
مِنْ آَيَا ِتنَا عَ جَ بًا إ ِ ْذ أ َوَ ى ا ْل ِف ْت َي ُة إِلَى ا ْل َكه ِ
َح َم ًة وَ هَ ِيّئْ َلنَا مِنْ أ َمْ ِرنَا
َر َّبنَا آ َ ِتنَا مِنْ َل ُدنْكَ ر ْ
ني عَ َددًا
س ِن َ
ْف ِ
َض َر ْبنَا عَ لَى آَذَا ِن ِه ْم فِي ا ْل َكه ِ
َشدًا ف َ
ر َ
صى لمِ َا َل ِبثُوا
ُث َّم بَعَ ْثنَاهُ ْم ِلنَعْ لَ َم أ َُّي الحْ ِ ْزبَينْ ِ أ َْح َ
ُص عَ لَيْكَ َن َبأَهُ ْم بِالحْ َ ِّق إ ِ َّن ُه ْم ِف ْت َي ٌة
أ َ َم�دًا نَحْ نُ َنق ُّ
آ َ َمنُوا ِب َر ِّب ِه ْم وَ ِز ْدنَاهُ ْم هُ دًى وَ َربَطْ نَا عَ لَى ُقلُو ِب ِه ْم
ْض لَنْ
ات وَ الأْ َر ِ
السمَاوَ ِ
َب َّ
إ ِ ْذ قَامُوا َفقَالُوا َر ُّبنَا ر ُّ
َندْعُ َو مِنْ دُو ِن ِه إ ِ َلهًا َل َق ْد ُقلْنَا إِذًا َشطَ طً ا هَ ؤُلاَ ِء َق ْو ُمنَا
ا َتّخَ ذُوا مِنْ دُو ِن ِه آ َ ِل َه ًة َلوْلاَ َيأْتُونَ عَ لَ ْي ِه ْم بِسُ لْطَ انٍ
م��نِ ا ْف َترَى عَ لَى ال َّل ِه َك ِذبًا وَ إ ِ ِذ
َب� ٍِّي�ِّنّ َفمَنْ أ َظْ َل ُم مِ َّ
ْف
اعْ َت َز ْل ُتمُوهُ ْم َومَا يَعْ ُبدُونَ إ اَِّل اللَّ َه َفأْوُوا إِلَى ا ْل َكه ِ
ْش ْر َل ُك ْم َر ُّب ُك ْم مِنْ رَحْ َم ِت ِه َو ُي َه ِيّئْ َل ُك ْم مِنْ أ َ ْم ِر ُك ْم
َين ُ
ْس إِذَا طَ لَعَ تْ َتزَا َو ُر عَ نْ َك ْه ِف ِه ْم
الشم َ
مِر َفقًا َو َترَى َّ
الشمَالِ
َات ِّ
ِض ُه ْم ذ َ
َت َت ْقر ُ
ني وَ إِذَا غَ َرب ْ
َات ا ْل َي ِم ِ
ذ َ
وَهُ ْم فِي فَجْ َو ٍة ِم ْن ُه َذلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّ ِه مَنْ َي ْه ِد اللَّ ُه
ْشدًا
ُضلِلْ َفلَنْ تجَ ِ َد َل ُه وَ ِل ًيّا ُمر ِ
َف ُه َو المْ ُ ْه َت ِد وَ مَنْ ي ْ
ني
وَتحَ ْ سَ ُب ُه ْم أ َ ْيقَاظً ا وَهُ ْم ُرقُو ٌد َو ُن َقلِّ ُب ُه ْم ذَاتَ ا ْل َي ِم ِ
َصي ِد
َاس ٌط ِذرَاعَ ْي ِه بِا ْلو ِ
الشمَالِ وَ َك ْل ُب ُه ْم ب ِ
َات ِّ
وَ ذ َ
اطلَعْ تَ عَ لَ ْي ِه ْم َل َو َّليْتَ ِم ْن ُه ْم ِفرَارًا وَ لمَ ُلِئْتَ ِم ْن ُه ْم
َل ِو َّ
رُعْ بًا «الكهف»

ديقيانوس يأمر بردم الكهف.

وفقا لالعتقاد السائد ف��إن أصحاب الكهف,
الذين أثنت عليهم املصادر اإلسالمية واملسيحية,
ت��ع��رض��وا ل��ط��غ��ي��ان اإلم���ب���راط���ور ال��روم��ان��ى
دي��ق��ي��ان��وس .وف��ي محاولة م��ن ه���ؤالء الفتية
للتصدى لظلم ديقيانوس وطغيانه ,ح��ذروا
قومهم مرارا ً من أن يتركوا دين الله .ولكن أمام
إعراض قومهم ,واشتداد ظلم اإلمبرطور وتوعده
لهم بالقتل ,ترك الفتية مساكنهم.

خربة قمران قرب البحر امليت

أحد الكهوف املتوقع أنهم عاشوا بها

تكشف السجالت التاريخية ع��ن ع��دد من
األب��اط��رة ال��ذي��ن م��ارس��وا سياسة االضطهاد
واإلره���اب والتعذيب في حق املؤمنني األوائ��ل
باملسيحية.
و ف��ي خ��ط��اب أرس��ل��ه احل��اك��م ال��روم��ان��ى
«بيلونيوس» ( 113-690ميالدية) ؛ بشمال
غرب األناضول ,إلى اإلمبراطور «تريانيوس»
,أشار «بيلونيوس» إلى « أصحاب املسيح»الذين
أوذوا لرفضهم عبادة متثال اإلمبراطور .ويعد
هذا اخلطاب أحد الوثائق الهامة التي تتحدث عن
الظلم والقهر الذي تعرض له املسيحيون األوائل
آنذاك.
وف��ى ظل تلك ال��ظ��روف ,رف��ض ه��ؤالء الفتية
اخلضوع لهذا النظام الكافر ,وعبادة اإلمبراطور
إلهاً من دون الله .ذكر في القرآن.وَ َربَطْ نَا عَ لَى
ات
السمَاوَ ِ
َب َّ
ُقلُو ِب ِه ْم إ ِ ْذ قَامُ وا َفقَالُوا َر ُّب� َن��ا ر ُّ
ْض لَنْ َندْعُ َو مِنْ دُو ِن ِه إ ِ َلهًا َل َق ْد ُقلْنَا إِذًا َشطَ طً ا
َوالأْ َر ِ
هَ �ؤُلاَ ِء َق ْو ُمنَا ا َتّخَ ذُوا مِنْ دُو ِن ِه آ َ ِل َه ًة َلوْلاَ َيأْتُونَ
مّنِ ا ْف َترَى عَ لَى اللَّ ِه
َي َفمَنْ أ َظْ لَ ُم مِ َ
عَ لَ ْي ِه ْم بِسُ لْطَ انٍ ب نِّ ٍ
َك ِذبًا«.الكهف».
أم��ا بالنسبة للمكان ال��ذي ك��ان يعيش فيه
أصحاب الكهف ,فإن اآلراء تتعدد وتتباين ,ولكن
أكثر هذه اآلراء اعتداالً هو مدينتى «إفسوس»
و»طرسوس».
ومين القول أن جميع املصادر املسيحية على
وجه التقريب تعتبر مدينة «إفسوس» هي مكان
الكهف ال��ذي التجأ إليه ه��ؤالء الفتية املؤمنني.
*ويتفق بعض الباحثني املسلمني ومفسري
ال��ق��رآن مع املسيحيني على أن «إف��س��وس» هي
املكان,
ك��م��ا أوض���ح آخ����رون ب��ش��ئ م��ن التفصيل
أن مكان الكهف ليس «إف��س��وس» وعليه فقد
ح��اول��وا أن يثبتوا أن احل��دث وق��ع ف��ي مدين
«ط���رس���وس ».وف���ي ه���ذا ال��ب��ح��ث سنتناول
كلتا املدينتني بالدراسة ومع ه��ذا ,فإن هؤالء
ال��ب��اح��ث�ين وامل��ف��س��ري��ن جميعهم ,مب��ا فيهم
املسيحيون ,أتفقوا أن احل��دث وق��ع ف��ي عهد
اإلمبراطور الرومانى «دِق��ي��وس» ,ويقال له
أيضاُ «دِقيانوس» ,وكان ذلك في حوالى عام
 250ميالدية.
و يعتبر «دقيوس» ,إلى جانب «نيرو» ,هو
اإلمبراطور الرومانى ال��ذي نكل باملسيحيني
ال شديدا ً .وأثناء فترة حكمه القصيرة,
تنكي ً
أجبر «دِقيوس» كل من يخضع حلكمه أن يقدم
القرابني لآللهة ،بل وأن يأتي مبا يثبت أنه
فعل ذلك ويعرضه على كبار الدولة .ومن لم
يستجب منهم ,كان يأمر بقتله.
تنص املصادر املسيحية على أن الغالبية
العظمى من املسيحيني رفضوا ممارسة تلك
األف��ع��ال الوثنية ،وه��م��وا بالفرار م��ن مدينة
إلى أخ��رى ,أو االختباء في أماكن نائية .ومن
املرجح أن أصحاب الكهف كانوا من ضمن هؤالء
املسيحيون األوائل.

