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المساعي المشكورة
هذه الزاوية فضاء مفتوح نرحب فيه باألقالم الواعدة
من داخل البيت األحمدي وخارجه.

قصة أصحاب الكهف بين
المسيح الموعود وخصومه

ال شك أن ُج َّل اعرتاضات
املعرتضني ،إن مل تكن كلها،
منشؤها التسرع األهوج
املدفوع بسوء الظن .إن سوء
الظن هذا جيعل املصاب به
يتهم من حوله ابلكذب دون
متييز ،مث بعد ذلك يبحث
عن علة تصلح لتكذيبهم.
لنا أن نتوقع واحلال كهذه
مدى ضحالة تلك العلة
وسخف االعرتاض .وحديثنا
اليوم سنتناول فيه واحدة
من علل اعرتاض اخلصوم
على صدق املسيح املوعود
ومجاعته ،ال على سبيل
دفع الشبهة فحسب ،وإمنا
للبحث يف منشئها لعالج

أصل الداء ،كطبيب ال
يكتفي إبزالة ال َع َرض ،وإمنا
يتوجه ملداواة أصل املرض.
إن أبسط الطرق لدحض
حجة متبوع ما هو أن ينشأ
الريب يف قلوب األتباع
جتاهها ،وأبسط أساليب
توليد الريب يف القلوب هو
اإليهام بوجود التناقض،
ولذا فمن الطبيعي أن جند
بني الفينة والفينة من اخلصوم
من يطلع علينا ابلقول
بوجود تناقض ما فيما بني
أقوال املسيح املوعود نفسه
اترة ،وبني أقوال حضرته
وأقوال خلفائه اترة أخرى.
ويف شبهة اليوم جند املعرتضني
يقولون أوال بتمسك املسيح
املوعود ابلتفسري التقليدي
لقصة أهل الكهف على

أهنا حادث عجيب ،مث
ميعن املعرتضون يف القول
بوقوع اخلالف ،فيشريون إىل
أقوال اخلليفتني األول والثاين
(رضي هللا عنهما) اليت نفت
العجب عن تلك القصة،
فلم يقبال قط ابلتفسري
التقليدي ملنافاته لسنن هللا
تعاىل السائدة يف الطبيعة،
إذ ال يعقل أن ينام شخص
طوال هذه املدة ،كما ال
ميكن أن يصمد شخص
دون غذاء وماء كذلك
املدة ذاهتا ،بناء على ما
تيسر هلما من دالئل عقلية
واترخيية عديدة قدماها
كل على حدة .ابختصار،
فإن موقف اخلليفتني األول
والثاين يناقض موقف املسيح
املوعود من التفسري التقليدي
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للقصة حبسب زعم اخلصوم.
ونظرا إىل أن منشأ
أغلبها
االعرتاضات
يكون سوء الظن بعباد
هللا األطهار ،فإن سوء
الظن هذا أعمى املعرتضني
وأصمهم عن حقيقة مفادها
أن الكالم املوحى به يف
كل العصور يتسم ابإلمجال
والرتكيز ،حبيث يبقى أمدا
طويال حىت بعد رحيل
اإلنسان الكامل عن هذا
العامل الفاين .من هذا املبدأ
ينبغي على كل منصف
النظر إىل الكالم املوحى به
واضعا يف احلسبان أنه حيوي
حقائق جمملة ،وهذا اإلمجال
يشبه إىل حد كبري ما ذكره
املسيح املوعود يف هذه
القصة ،حيث علق على

التقوى
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حديث حضرة خامت النبيني
الذي أوصى فيه بقراءة فواتح
الكهف على الدجال تعوذا
من فتنته  ،1فعلق حضرة
املسيح املوعود قائال« :ففي
ذلك اشارة إىل أن على املرء
أن يصمد قدر اإلمكان مثل
أصحاب الكهف ،ألن تلك
اآلايت تتناول ذكر صمودهم
واستقامتهم ،حيث اختفوا
يف الكهف خوفا من ملك
غاشم مشرك« .فيا أحبائي،
عليكم بقراءة هذه اآلايت،
فإن هناك دجالني كثريين
2
يواجهونكم)»
ويبدو أن املعرتضني وقعوا
يف سوء فهم كبري ،إذ فهموا
من استعمال املسيح املوعود
لتعبري االختفاء يف الكهف
أن حضرته يتفق مع التفسري
التقليدي للقصة ،والذي حنن
يف غىن عن ذكره.
ال شك يف اتفاق املسيح
املوعود ومجيع خلفائه ،بل
وحىت أولئك املعرتضني على
صدقه  على حقية
النص القرآين ،واحلديث
النبوي ،فجميعنا نتفق على
النص نفسه ،ولكن يستنبط
كل منا معىن خيتلف حبسب
العقيدة املتبَعة .هذا ما
التقوى

حدث يف تناول الفريقني
لقصة أصحاب الكهف،
فبينما خيرج منها التقليديون
ابلقول أبن الفتية انموا نوما
جتاوز الـ  300سنة ،جند
املسيح املوعود يذكرها يف
ثوب اإلمجال حبيث ظن
املكذبون أنه يتفق وقول
التقليديني ..إن ما أشار إليه
املسيح املوعود جممال هو أن
أصحاب الكهف ظلوا حىت
 300سنة حمافظني على
دينهم صامدين عليه ،ومل يقل
بتاات ابملعىن اخلرايف الشائع.
حضرته إذًا يؤمن أبن القصة
منطوية على عجب كوهنا
بتدبري هللا تعاىل.
على أية حال ،فإن منافاة
احلقيقة كذلك ملما يدعو
للعجب أحياان ،وهلذا فقد
صور فهم املكذبني اخلاطئ
هلم أن دعوات النبيني منافية
للواقع ،وابلتايل فهي مدعاة
للعجب ،فحكى القرآن
عنهم قوهلم﴿ :أَ َج َع َل ْاللََِة
اح ًدا إ َّ
إِلًَا َو ِ
ِن َهذَا لَ َش ْي ٌء
اب﴾ ،3واخلرافة شيء
ُع َج ٌ
عجيب بال شك ،وطاملا
تعجب أقاصيص ألف ليلة
وليلة حىت الكبار ،كما ابتت
األعمال السينيمائية اخليالية

األكثر انتشارا ومبيعا إلقبال
اجلمهور عليها ،كل هذا
يدعم وجهة النظر القائلة
أبن اخلرافة شيء عجيب
ابلفعل..
ولكن على اجلانب اآلخر،
فإن أفعال هللا تعاىل مجيعها
أعجب وأكثر إدهاشا وحتيريا
للعقول ،ال سيما تلك اليت
تدخل جمال خرق العادة
البشرية ،وخري منوذج على
هذا النوع من املُ ْع ِجبات
«القرآن الكرمي» فإنه يف حد
ذاته عجيب على الرغم من
توافقه التام والقانون السائد
يف الطبيعة ،وعلى هذا
األساس جاء عنه على لسان
اجلن ...﴿ :إَِّن َ ِ
س ْعنَا ُقـ ْر ًآن
4
َع َجبًا﴾
فاألمور العجيبة إذًا قسمان:
قسم عجيب كونه خرافة
ال يسع الواقع قبوهلا وال
العقل تصديقها ،وقسم
عجيب كونه غري مألوف
ولكنه حق على أية حال..
القرآن اجمليد واملسيح املوعود
وخلفاؤه ينفون عن القصة
ذلك العجب من النوع
األول (العجب الناشئ عن
خرافة املوضوع ومنافاة السنن
الكونية) ،وإن كانوا يعرتفون

مجيعا أبن القصة عجيبة
كحدث اترخيي حمكم ليس
مبقدور خملوق حبكه هبذه
الصورة ،وإمنا هو فعل هللا
تعاىل احلي القيوم.
بعدما تبني لنا يبدو أن
اعرتض املعرتضني ينقلب
عليهم ،إذ نتساءل حنن
بدوران :كيف للمعارض أن
يفهم معىن «العجب» يف آية
(الكهف)10 :؟! هل تراه
حيسب ذلك العجب نوعا
من اخلرافة املنافية لسنة هللا
تعاىل يف الكون ،وذلك على
الرغم من تصريح القرآن غري
مرة أبن سنن هللا تعاىل يف
الكون ما كان هلا أن تتبدل
أو تتحول؟!
بعد ما ذُكر ،ال جند بدا
يف هذا املقام من قراءة قوله
تعاىلَ ﴿ :وإ ِْن َتـ ْع َج ْب َفـ َع َج ٌب
َقـ ْولُُ ْم.5﴾...
 .1حديث حضرة خامت النبيني عن الدجال:
ورِة
«ف ََم ْن أَ ْد َرَك ُه ِمنْ ُك ْم َفـ ْلَيـق َْرأْ َعلَيْ ِه َفـ َواتِ َح ُس َ
ال َْك ْه ِف» (صحيح مسلم،كتاب الفنت
وأشراط الساعة ،رقم )5228
 2إزالة أوهام ،ص221
( 3ص)6 :
( 4اجلن)2 :
( 5الرعد)6 :

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديق
ماهر املديين
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