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 :ملخص

 البحث.يتم فحص مكانة القرآن الكريم من الكتب السماوية القديمة على أساس أسلوب المكتبة وشكل  الدراسة،في هذه 

 .الهدف من الدراسة هو إثبات صحة القرآن والكتب المقدسة القديمة وإيجاد إجابة علمية للشكوك التي تثار في أذهان الجهلة 

ا لدرجية أنيب ييتم إجيرا  بحيث شيامل قيول  تكمن قيمة البحث فيي ققيقية أن الدراسية المقارنية لندييان فيي العيالم الييوج واسيعة جيدن

 االت الشك والتحقيق فيها.في محاولة لتحديد مج األديان،

والتي تدل بعد النظير عليى  األخرى،ومن موضوعات هذه السلسلة قكمة ودقة الكلمات المتعلقة بذكر القرآن في الكتب السماوية 

 صحة القرآن.

" فيميا ومهيمنجمعت الدراسة وفحصت قاالت من القرآن الكريم وردت في الكتب السابقة، يستخدج القرآن مصطلحي "مصدق  

 .والتي تعبر من جميع النواقي عن موقف القرآن الواضح من الكتب القديمة القديمة،يتعلق بالكتب 

ا في كالج القرآن  ولم  األخرى،قيث قافظ على فكرة عظمة الكتب السماوية  الكريم،وتبين نتائج الدراسة أن هناك صدقنا كبيرن

 .وهذا شي  يجب الحكم عليب بشكل عادل بالمقارنة يغفل التشوهات فيها.

 .آمل أن تروي نتائج البحث العطش العلمي للباقثين والمتحمسين وأن تثبت فائدتها للقرا  

 الکتب السماوية الهيمنة، التصديق،القرآن، الموقف،  :الکلمات المفتاحية
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The position of the Noble Qur’an from the previous divine books 

 

Abstract 

In this study, the position of the Holy Quran on the ancient heavenly books is examined 

in a library method and in a research form, The value of research lies in the fact that the 

comparative study of religions in the world today is so extensive that comprehensive research on 

religions is being conducted, in an effort to identify and investigate areas of doubt. One of the 

topics in this series is the wisdom and subtlety of the words related to the remembrance of the 

Holy Qur'an in other heavenly books, which, after consideration, indicate the authenticity of the 

Holy Qur'an,The aim of the research is to prove the authenticity of the Holy Quran and the 

ancient heavenly books and to find a scientific answer to the doubts that arise in the minds of 

ignorant people, The study collected and examined the Qur’an references to previous books, The 

Qur'an uses the terms "true" and "affirmative" in reference to the ancient books, which in all 

senses express the clear position of the Qur'an on the ancient books, The results of the study 

show that there is such a great truthfulness in the words of the Holy Qur'an that it has preserved 

the idea of the greatness of other divine books and has not overlooked the distortions in them. 

And that is something that must be judged fairly in comparison. 

 I hope that the results of the research will quench the scientific thirst of researchers and 

enthusiasts and prove to be useful to the readers. 

Keywords: Status, Qur'an, Confirmation, Confirmation, Heavenly Books 

 المقدمة

مظهيرا لميا و ،من الحق فيهاو مبينا لما وجعلب قافظا  ومهيمنا عليب، الحمد هلل الذي أنزل القرآن مصدقا لما بين يديب من الکتاب،

انيزل إلييب مين القيران الكيريم كميا ي بلي  والرسيل اليذ والصالة والسالج علی خاتم االنبيا  ،العابثين المبطلين تحريفوقع فيب من 

 الذين تلقوا منب، فحفظب هللا على ايديهم إلى يوج الدين وسلم تسليما كثيرا. وعلى الب االطهار وصحبب االبرار  رب العالمين،
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 مشکلة الدراسة: 

 مين -الكتاب اليذي اليتتييب الباطيل مين بيين وال مين خلفيب تنزييل مين عزييز قمييد -ذه الدراسة جا ت مبينة موقف القران الكريمه

 فجيا ت هيذه الدراسية بالتالعيب والتحرييف الخبيثية  المغرضية االييادي هياالتيي نالت -التيوراة واالنجييل– الكتب السماوية السيابقة

 موقف القرآن الكريم من الكتب السماوية السابقة، ولتظهر لكل ذي عنين الحق نزيها صافيا خاليا من الغبش و الضبابية. لتبين

فيزعم أعيدا  االسيالج ومين  ،بميا فيهيا التيوراة واالنجييل رسياالت السيابقة علييبمن آياتب أنب مصيدق للد الکريم في عد ذکر القرآن

يس يلتفتيوا اليی أن هيذا التصيديق ليلکينهم ليم  ذهب ميذهبهم أن هيذا دلييل عليی صيحة الکتيب الموجيودة عنيد اليهيود و النصيار ،

وموضحا لما تم اخفا ه منها  من الحق، مؤيدا لما في الکتب السابقةا  انما هو مقارن بصفة الهيمنة التي تبين أن القرآن ج مطلقا،

 وما تم تبدبلب وتحريفب 

 اسئلة الدراسة

 هذه الدراسة محاولة جادة لالجابة على ما يلي من االسئلة:

 ما هو موقف القران الكريم من الكتب السماوية السابقة؟ -1

 واستهتار اج عالقة تصديق واقتراج؟هل عالقة القرآن بالكتب السابقة عالقة ازدرا   -2

 اهداف الدراسة

 لكل دراسة اهداف تخصها، ترمي اليها، واهداف هذه الدراسة ما يلي:

 بيان موقف القران الكريم من الكتب السماوية السابقة. -1

 بيان ققيقة الكتب السماوية السابقة، وما نالها من تحريف العابثين. -2

 السماية السابقة لاليمان بالقرآن الكريم.دعوة صادقة لكل اتباع الكتب  -3

 اهمية الدراسة ومكانتها

، وهيذه محاولية الكيريم منهياهذه الدراسة لها مكانة عالية قيث تناولت اهم مصادر االديان السماوية من خالل بيان موقف القرآن 

وااللتيزاج عليى اليرمم مين  حة لالتبياعصادقة اليضاح ما علق باذهان بعض الناس من ان الكتب السماوية السابقة ميا زاليت صيال

 .وجود تحريف المبطلين فيها

 منهج الدراسة

 العاج لهذه الدراسة يتبين من خالل النقاط التالية: اإلطار

 هذه دراسة وصفية تحليلية. -1

 تم الرجوع فيها إلى المراجع االصيلة. -2

 تم االستفادة فيها ايضا من الشبكة العنكبوتية. -3

 المعلومة باسلوب سلس وواضح بعيد عن الركاكة والتعقيد.انتهجت الدراسة عرض  -4
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 :المدخل 

هللا عزوجل خلق البشر كلهم من نفس واقدة وخلق منها زوجها ثم بث منهما رجياال ونسيا  امميا، وركيب فييهم الشيهوة والهيوا ، 

رسل هللا للخليق نقطاعا لحجتهم افا ،وخلق معهم عدوهم ابليس عليب لعائن هللا، فمن الناس من هدى ومنهم من ققت عليب الضاللة

لتنيير لهيم الطرييق وتبيين لهيم الحيق مين وانيزل عليى هيؤال  الرسيل كتبيا  ما فييب نجياتهم وخالصيهم مين الهيالك رسال يبينون لهم

الباطل فانزل التوراة واالنجييل فيهيا هيدى ونيور يحكيم بهيا النبييون، ولميا ميات تليك الرسيل وطيال علييهم االميد اسيتغل الشييطان 

هم فحاول اموا  اممهم فزين لهم الشيطان تحريف كتبهم المنزلة فانحرفوا عن الحق، فبعث هللا رسيولب الخياتم اشيرف الخليق مياب

كلهم ليرجع بالخلق إلى الجادة والصراط المستقيم وأنزل عليب القرآن ليبين للناس ما وقعوا فيب من تحريف وظلم وعبث في كتب 

ختلط الحق بالباطل والخيير للكتب السماوية السابقة ومبينا ما نالتها االيادي من تحريف قتى ما ي هللا السابقة، فجا  القران مصدقا

 وخاتمة في مطلبينالسابقة، وتناولت الموضوع  فهذه الدراسة جا ت لتبين موقف القران الكريم من تلك الكتب بالشر،

 :تصديقموقف القران من الكتب السماوية السابقة موقف 

  في هذا المطلب مفهوج التصديق ومجاالتب:نتناول 

 : لتصديقاللغوي ل معنیال -۱ 

 في نفسب وصالبتب. لشئوهو يدل علی قوة ا ودال وقاف، ،صاد :كلب )صدق( المرکب من كلمة التصديق الی أصليعود لفظ 

من ذلک الصدق خالف الکذب، سيمي لقوتيب  ،والقاف أصل يدل علی قوة في الشئ قوال وميره ،والدال ،دالصا "قال ابن فارس:

 (.3/333:،11. )."فی نفسب

 نذکر منها ما يدل علی المقصود :اللغة العربية بمعان متعددة  ردت کلمة )مصدق( فيوو

وفيي التنزييل العزيز)ولقيد صيدق . وقققيب اعترف بصيدق قوليب،صيداقا:وصدق بب ،تصيديقا وت: صدقب، جا  في االمعجم الوسيط 

 ( ۰۱۲ ،: 21)ويقال صدق علی األمر:أقره .، (۰۲)سبا/ظنّب( عليهم ابليس

ُق الذي يُصدقك في قديثك :) قال الرازيو  (373ص :، 11.)(و الُمَصدِّ

 .(۱۲/۱۹۰:،2) ".وهذا مصداق هذا،ا  :مايصدقب"وقال ابن منظور:

بَبُ قال الفيروز ابادي:"و قَبُ تَْصِديقان : ِضدُّ َكذَّ  (.387 /1، :17)."وَصدَّ

  ، والداللة عليب.بصدق الشئ واالقرار االعترافمعنى  قول يدور التصديقهوج کلمة ففم

 فسرينمال لدى لتصديقامفاهيم 

  الموارد وسياق الكالج، ومن ذلك:   وذلك الختالفمعنی التصديق مختلفة قولالمفسرين  عبارات

 :بعضهم البعض ألنبيا تصديق ا -۱

 عليب وسلم والرسل المتقدمين لب ثالث معان:قال ابن جزي :تصديق محمد صلی هللا 

   خبار بب،إلفي افتبين صدقهم ،ثم ظهر کماقالوا  ،أنهم أخبروا بب :اأقده
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 فهو مصدق لهم وشاهد بصدقهم، أخبر أنهم أنبيا  وأنزلت عليهم الکتب،واآلخر أنب صلی هللا عليب وسلم  

راآلخرة وميير ذليک مين عقائيد الشيرائع فهيو مصيدق لهيم التفياقهم فيي والثالث أنب وافقهم فيما فيي کتيبهم مين التوقييد وذکير اليدا

 (.۱/۴۶،  :21)االيمان بذلک.

 (۹۰۹/ ۱، :18).وبمعنی أن أقوالب جميعا توافق البشائر وقال القاسمي أنب جا  طبق ما عندهم عنب في التوراة واالنجيل،

 تصديق النبيين والرسل لما بين أيديهم من الکتاب  -۲

أو أخبير بتنهيا کيالج هللا تعيالی المنيزل عليی نبييب  انب صلی هللا عليب وسلم جا  علی الوصف الذي ذکر في التيوراة، األلوسي:قال 

أو أظهرميا سيتلوه عنيب  أو صدق ما فيها من قواعد التوقيد وأصيول اليدين وأخبياراألمم والميواعظ والحکيم، موسی عليب السالج،

 (۱/۶۴۴،:4)من موامضها...

وقال ايضيا:هو التصيديق بمعنيی التقريير واالعميال عليی  بن عاشور: تصديق عيسی التوراة أمره باقيا  أقکامها.ا الطاهروقال 

 .ا  اعمال مجموعها وجمهرة أقکامها والينافي ذلک أنب قيد تغيير بعيض أقکامهيا بيوقي مين هللا فيي أقيوال قليلية وجب الجملة،

 (.۰۲/۱۲۲.و ۴/۰۱۹،)!:

 للتوراةتصديق االنجيل  -۳

 (۴/۰۱۹،!:).فق أقکامهاوتصديق االنجيل للتوراة بمعنی اشتمالب علی ما وا

 تصديق القرآن لما قبله من الکتب  -۴

نظير الذي من ذليک فيي  القرار بنبوة محمد صلی هللا عليب وسلم وتصديقب واتباعب،أن الذي في القرآن من األمر با :قال الطبري

 (.۱/۰۹۹:،11. )التوراة واالنجيل

معهم أن ميا أنيزل علييب صيلی هللا علييب وسيلم هيو طبيق ميا عنيدهم مين ققيية  لمامي:قاصل معنی کون القرآن مصدقا وقال القاس

 .(۱/۹۰۹:،18).وصحة البشائر عنب  نبوتب،

ل ( :معناه أنب موافيق ليب فيي التوقييد وأصيو۲۹)البقرة/ه( في تفسير قولب تعالی) مصدقا لما معهم ( ۱۹۰۶وقال رشيد رضا )ت 

 .(۱/۹۱۲، :12) الدين ومقاصده.

 السابقة السماوية تصديق القرآن للکتب مجاالت

مجياالت أن تصيديقب هيذا ليب  السيابق: لکتب السيماويةفيما يتعلق بتصديق القرآن لمن العلما  وميرهم يتضح من أقوال المفسرين 

 :نذکرها فيما يلي عديدة

قيث أخبر في کثير من آياتب أن هللا تعالی ارسل رسال قبل محمد  ،هللا جل وعالمن  منزل وقيالكتب السابقة  اثبت القرآن ان-۱

 (۱۴۹)انا اوقينا اليک کما اوقينا الی نوح والنبيين من بعده( )النسا / :کما قال تعالیأوقی اليهم   ی هللا عليب وسلم  وصل
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)نيزل علييک الکتياب  :بيين يدييب کميا قيال تعيالی فهذا تصديق ألصل الوقي وللرساالت السابقة وبذلک يکون القرآن مصيدقا لميا 

قال تعيالی:) وقيل آمنيت  ( ومن ثم دعا القرآن الی وجوب االيمان بجميع الکتب المنزلة قبلب،۹/ن مصدقا لما بين يديب( )آل عمرا

 (۷/۱۲۲،:7). ( ا  :آمنت بکتب هللا کلها۱۰بما أنزل هللا من کتاب( )الشور  /

قيث اشتملت تلک الکتب عليی وصيف خياتم الرسيل وانيب ييتتي  وصفب الموجود في تلک الکتب،قسب القرآن الکريم  نزول -۰

  .فنزول القرآن وفق هذه النعوت تصديق لهذه الکتب بکتاب من عندهللا تعالی،

   ُ ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي هللاَّ ِ  قُْلُت: أَْخبِْرنِي َعْنهَُما وفي البخاري َعْن َعطَاِ  ْبِن يََساٍر قَاَل لَقِيُت َعْبَد هللاَّ -َعْن ِصفَِة َرُسيوِل هللاَّ

ُ َعلَْيِب َوَسلَّمَ  ِ إِنَّبُ لََمْوُصوٌف فِي التَّْوَراِة بِبَْعِض ِصفَتِِب فِي اْلقُْرآنِ " :قَالَ  ؟فِي التَّْوَراةِ  -َصلَّى هللاَّ أَْرَسْلنَاَك } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ، أََجْل َوهللاَّ

ا { ا َونَِذيرن رن ا َوُمبَشِّ يِّيَن أَْنَت َعْبِدي َوَرُسيولِي َشاِهدن ا لِْنُمِّ يَل لَيْيَس بِفَيظ   ،َوِقْرزن ْيتَُك المتََوكِّ اٍب فِيي اأْلَْسيَواقِ  ،َواَل َملِييظٍ  ،َسيمَّ  ،َواَل َسيخَّ

يِّئَةَ  يِّئَِة السَّ ُ َولَِكْن يَْعفُو َويَ  ،َواَل يَْدفَُع بِالسَّ ُ َقتَّى يُقِييَم بِيِب اْلِملَّيةَ اْلَعْوَجياَ  بِيتَْن يَقُولُيوا اَل إِلَيبَ إاِلَّ هللاَّ َويَْفيتَُح بِهَيا أَْعيُننيا  ،ْغفُِر َولَْن يَْقبَِضبُ هللاَّ

ا َوقُلُوبنا ُمْلفنا  (328 /3 :،1) ."ُعْمينا َوآَذاننا ُصّمن

يديب ( أي من الکتب المتضمنة ذکره ومدقب،وأنب سيينزل مين عنيدهللا عليی  يقول االماج ابن کثير في معنی قولب:) مصدقا لما بين

عبده ورسولب،فکان نزولب کما أخبرت بيب تليک الکتيب مميا زادهيا صيدقا عنيد قامليهيا مين ذوي البصيائر اليذين انقيادوا ألميرهللا 

 (۰۰۹ /۱ :،13. )دقوا رسل هللاوصواتبعوا شرائع هللا 

 الکتيب السيابقة فيي مقاصيد اليدين االلهيي وأصيولب التيي التختليف بياختالف الشيرائع والرسياالت،أن القرآن الکريم قيد وافيق  -۹

 ونالقظ هنا أن القرآن الکريم اتفق مع الکتب المنزلة قبلب فيما يلي :

فب بکيل الدعوة الی االيمان باهلل تعالی وکتبب ورسلب واليوج اآلخير وميا يتصيل بيذلک مين تنزييب هللا تعيالی عين النقيائص ووصي -أ

 کمال يليق بذاتب المقدسة  

وتتفق الکتب المنزلة في أصول الشرائع کالصالة والصياج والزکاة ...قيث أخبر القرآن الکريم أن هللا تعيالی تعبيدنا بهيا کميا  -ب

 .تتقون( ) يا أيها الذين آمنوا کتب عليکم الصياج کما کتب علی الذين من قبلکم لعلکم: فقال في الصوج عبد بها من قبلنا،ت

 وقال في الصالة والزکاة ) واذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل ...وقولوا للناس قسنا وأقيموا الصالة والزکاة..( 

ومن هنا نعلم أن أصول الشرائع واقدة في جميع االديان والرساالت السماوية کما قال تعالی ) شرع لکيم مين اليدين ماوصيی بيب 

 (۱۹نوقا ( ) الشور  /

فتختلف فيها الکتب اختالفا يتال ج  مع أقوال الناس في کيل األزمنية  ها وما يتصل بذلک من تفاريع أخر ،وهيئا ت أما تفاصيلها 

 ويتفق مع مصالحهم،قال تعالی 

 (. ۶۲) لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ( )المائدة/

يها،والترهيييب ميين الرزائييل والتنفييير وتتفييق الکتييب المنزليية ميين عنييد هللا فييي الييدعوة الييی الفضييائل األخالقييية والترميييب ف -ج

 ،ع کتب هللا أمرت بالعدل واالقسانمنها،فجمي
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والصدق والصبر وميرها من مکارج االخالق الثابتة التي تسعد بهيا البشيرية فيي کيل زميان ومکان،کميا نهيت تليک الکتيب عين   

 ل قين وآن الظلم والخيانة والکذب وما الی ذلک من الرذائل التي هي سبب هالک البشرية في ک

تصديق القرآن لما سبقب من الکتب،أن هللا تعالی قد جمع فيب ما توزع في تلک الکتب من الفضائل،فتنقذ بذلک  من  من وجوه -۶

 سبقب من کتب هللا وقفظب،وصدقب.

وأبييين  وهييذا ميين اوضييح وللنصييائح التييي بيذلت لالنسييانية ميين فجيير وجودهيا، ،لسييابقةکييريم خالصيية کامليية للرسياالت افيالقرآن ال

 (۲۰ -۲۲ص :،14. )عظمة القرآن مظاهر

 مفهوم الهيمنة 

ية للوقوف علی أصل اشتقاق الکلمية ومعناهيا ،ثيم تفسييرها الی المعجمات العرباوال  البد من الرجوع نعرف مفهوج الهيمنةلکی 

 فسرين معند ال

 اصل کلمة الهيمنة

 الناقية اللغوية يمکن اجمالها في ثالثة اصول هي:من اصل کلمة الهيمنة تعيين تعددت آرا  علما  اللغة في 

، 8:۰/۰۲۷۱.)ميتيمن وقلبيت األوليی هيا ( لينت الثانية وقلبت يا  کراهة الجتماعهيا فصيار انها )آمن( فهو)مؤأمن بهمزتين، -۱

۴/۰۰۱۲) 

مييييين شيييييي ،ولم يجيييييي  عليييييی هيييييذا اليييييوزن اال خمسييييية يبيييييدل بنيييييا أصيييييل أي أنيييييب ليييييم وهو)أن الهيمنييييية مييييين هييييييمن  -۰

 (۶/۰۰۹:،3. )ألفاظ:هيمن،وسيطر،وبيطر،وقيمر،وبيقر(

أنها متخوذة من أيمن فهو)مؤيمن فتبدلت الها من الهمزة،کما قيل في أرقت الما  هرقت،وقد صيرف فقييل يهييمن هيمنية فهيو  -۹

 (3:۴/۱۷۴. )مهيمن وعلی هذا فيکون وزنب مفيعل مثل مسيطر ومبيطر

 لغة معنی الهيمنة 

 لکنها تدور علی ثالثة معان رئيسية :اللغوي منة تعددت آرا هم في معناها في أصل کلمة الهي اللغةأهل نظرا الختالف 

 المهيمن:)الشاهد واألمين وهو من آمن ميره من الخوف( -۱

قيال بعضيهم معنياه الشياهد  (وُمهَْيِمنيان علييب)والُمهَْيَمُن اسم من أَسما  هللا تعالى فيي الكتيب القديمية وفيي التنزييل  قال ابن منظور: 

: 2) .بمعنيى األَميين ...معنيى ُميَؤْيِمن وقيال بعضيهم ُمهَيْيِمنٌ  ...د وهو من آمن ميَره من الخوفيعني وشاِهدان عليب والُمهَْيِمُن الشاه

2/ 14) 

  هيمن عليب )صار رقيبا عليب وقافظا لب ( -۰

المهيمن من أسما  هللا تعالى بمعنى الرقيب المسيطر على كل شي  الحافظ لب وفي التنزييل العزييز (  المعجم الوسيط:)و في جا 

 (.۰۲۲۰ :،21. )مصدقا لما بين يديب من الكتاب ومهيمنا عليب
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ن خمسية وفيي الُمهَيْيمِ  الهيمنة هي )القياج علی الشي  والرعاية لب( وجميع هيذه المعياني ذکرهيا ابين منظيور فيي کتابيب فقيال:) -۹ 

منَية إذا كيان أَقوال قال ابن عباس الُمهَْيِمن الُمْؤتََمُن وقيال الكسيائي الُمهَيْيِمُن الشيهيد وقيال مييره هيو الرقييب يقيال هَيْيَمن يُهَيْيِمُن هَيْ 

وهيو  ْيِمٌن فيي األَصيل ُميؤْيِمنٌ رقيبان على الشي  وقال أَبو َمْعَشٍر وُمهَْيِمنان عليب معناه وقَبَّانان عليب وقيل وقائمان على الُكتُيب وقييل ُمهَي

 (2/14: 2. )ُمفَْيِعٌل من األَمانة

   :الهيمنة عند المفسرين

قنا ذکرت کلمة الهيمنة في القرآن الکريم في موضعين،أقدهما في سورة المائدة في قولب تعالی) َوأَْنَزْلنَيا إِلَْييَك اْلِكتَياَب بِياْلَحقِّ ُمَصيدِّ

ُ َواَل تَتَّبِيْع أَْهي يا َجياَ َك ِميَن اْلَحيقِّ لُِكيل  َجَعْلنَيا ِميْنُكْم ِشيْرَعةن لَِما بَْيَن يََدْيِب ِمَن اْلِكتَاِب َوُمهَْيِمننا َعلَْيِب فَاْقُكْم بَْينَهُْم بَِميا أَْنيَزَل هللاَّ َواَ هُْم َعمَّ

ةن َواِقَدةن َولَِكْن لِيَْبلَُوُكْم فِي َما آَتَاُكْم فَاْستَبِقُوا اْلخَ  ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ ا َولَْو َشاَ  هللاَّ يا فَيُنَبِّيئُُكْم بَِميا ُكْنيتُْم فِييِب َوِمْنهَاجن ِ َميْرِجُعُكْم َجِميعن ْيَراِت إِلَى هللاَّ

 (۶۲)المائدة/تَْختَلِفُوَن 

وُس السَّاَلُج اْلُميْؤِمُن اْلُمهَيْيِمُن اْلَعِزييُز اْلَجبَّيارُ  واآلخر في قولب تعالی) ُ الَِّذي اَل إِلَبَ إاِلَّ هَُو اْلَملُِك اْلقُدُّ يا  هَُو هللاَّ ِ َعمَّ اْلُمتََكبِّيُر ُسيْبَحاَن هللاَّ

 (۰۹)الحشر/ (يُْشِرُكوَن 

بعيض هيذه األقيوال عنيد تفسييره ل يية  -رقميب هللا-طبيري فقد أورد ابن جريير ال و قد تعددت أقوال المفسيرين في معنی الهيمنة،

أمينيا عليها،قافظيا  هدا عليها أنها قيق مين عنيد هللا،ااألولی فقال:أنزلنا الکتاب الذي أنزلناه اليک يا محمد مصدقا للکتب قبلب وش

 ها،وأصل الهيمنة الحفظ واالرتقاب.ل

 ي قول آخرلب المهيمن األمين،قال:القرآن آمين علی کل کتاب قبلب.دا، وفيو نقل عن ابن عباس أنب قال)مهيمنا عليب( ا  شه

 و عن قتادة قال :)ومهيمنا عليب( أمينا وشاهدا علی الکتب التي خلت قبلب.

،ان کيان فيي أخبرنا أهل الکتاب فيي کتيابهم  :شهيدا عليب.وقال ابن جريج وآخرون:القرآن أمين علی الکتب فيماو عن السدي قال

 (.۶۲۲-۶۲۷-۶۲۴-۶۲۰ /۲،  :11)،واال فکذبوا.االقرآن فصدقو

نيا علييب( أي عالييا )ومهيم :"معيان أخير  فقيال القرطبيياال أن بعضهم أضاف اليها  ايضا اآلخرين و مثل هذه األقوال نقلت عن

 (.۲/۹۰:،13. )"عليب و مرتفعا

 ،: قاکما علی ما قبلب من الکتبين کثير قول العوفي عن ابن عباس أو نقل اب

 (۰/۲۶:،3. )قيل الغالب المرتفع أنب قال: ميرهنقل عن و 

فهو أمين وشياهد وقياکم عليی کيل کتياب  فان اسم المهيمن يتضمن هذا کلب، و هذه األقول کما قال ابن کثير کلها متقاربة المعنی،

 جميع فييب محاسين ميا قبليب،جعل هللا هيذا الکتياب العظيم،اليذي أنزليب آخرالکتيب وخاتمها،أشيملها وأعظمهيا وأقکمها،قييث  قبلب،

هيذه المعياني وضح اليدکتور خليفية قسين  قدو ، وزاده من الکماالت ماليس في ميره،فلهذا جعلب شاهدا وأمينا وقاکما عليها کلها

ومخالفتهيا  بشي  من التفصيل مبينا أنها معان ايجابية وال تتضمن دالالت سلبية تجاه الکتب السيابقة وقبولهيا فيميا وافيق االسيالج،

   و من مراجعة أهم مصادر التفسير اتضح أن معاني الهيمنة تدور قول التصديق، فهو يقول: فيما خالف االسالج،
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 :هو الی المعاني السابقة الورادة في کتب التفسير بعض المعاني األخير  مثيل اضافو تمان.والرقابة، والشهادة ، والحفظ ،واالئ 

 .والنسخ ،والمنع والجمع ، والشمولية ، واالقاطة ، االقتوا ، والکفاية،

 عينوقث المسيلمين بتخيذ ميا بقيي اسيالميا وتيرک ميا انحيرف  أما التصديق القرآني للکتب السابقة فمعناه أن القرآن اعترف بها،

خط االسالج منها باعتبار أن هذه الکتب السابقة نزلت علی أنبيا  ورسل مسيلمين داخيل اطيار مفهيوج االسيالج کيدين للبشيرية منيذ 

 (۰/۲۰ :،3).وأن کل دعوات األنبيا  والرسل عليهم السالج دعوات اسالمية تها،بداي

 قة التصديق بالهيمنة:عال 

أي اذا ليم يکين هنياک  نب البد للمهيمن من وجود مهيمن عليب واال فسيکون منتفييا بانتفيا  الموضيوع،  ألالتصديق مقدمة للهيمنة 

ة هيمنة القرآن عليی فالهيمنة تقتضي وجود کتب سماوية أخر  قتی تتحقق صف؟ کتب أخر  فعلی أي شيئ يکون القرآن مهيمنا

لهيذه الکتيب بصيحة  ألن الهيمنة ال تقتصر علی مجرد الشيهادة  مفهوج الهيمنة أتم وأشمل من مفهوج التصديقو  ،الکتب األخر 

تحرييف، وبنيا  عليی هيذا فيالقرآن الکيريم  بل تتعد  ذلک فتبين ما اعتراها من نسخ او وتقرير أصول شرائعها، انزال أصولها،

ولکنب کيذلک يشيهد عليی هيذه الکتيب بميا  لکتب وشاهد علی أنها من عند هللا،مهيمن علی القضايا الصحيحة الموجودة في تلک ا

  .أصابها من تحريف و أضيف اليها من أباطيل

 مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السماوية

 :مظاهر متعددة منها ما يلي قبلب المنزلةكتب اللهيمنة القرآن على 

الثقة بها وققية كل ما فيهيا،  الكريم أخبر بتحريف هذه الكتب وتبديلها، وأنها لم تبق على ما كان مفروضا فيها من أن القرآن -۱ 

 والشهوات، أو متابعة والتبديل، وتناولوا ما بقي منها بالتتويل الفاسد، طبقا لنهوا  بل تناولتها أيدي أهل الكتاب اآلثمة بالتحريف

كتبيوا الكتيب بتييديهم ونسيبوها إليى  لذوي السلطان، أو محاولة لكسب الجدل على أعدائهم وخصومهم، بل أخبر القرآن كذلك أنهم

ِ لِ  فََوْيٌل لِلَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِتَْيِديِهمْ } :هللا زورا وبهتانا يا َكتَبَيْت أَْييِديِهْم  يَْشتَُروا بِِب ثََمنان قَلِيالن ثُمَّ يَقُولُوَن هََذا ِمْن ِعْنِد هللاَّ فََوْييٌل لَهُيْم ِممَّ

ا  ( يَْكِسبُونَ  َوَوْيٌل لَهُْم ِممَّ

 نفى ما صّرقت بب -مثال - يجانب العقدالففي  .الحق واختلفوا فيها المسائل الكبرى التي خالفوا فيب بين القرآن الكريم من -۰ 

لقولهم  وقكم على النصارى بالكفر ( قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِكْن ُشبِّبَ لَهُمْ  َوَما)  :عليب السالج وصلبب فقالاألناجيل من قتل عيسى 

َ هَُو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم َوقَالَ  لَقَْد َكفَرَ )  :بالتثليث وألوهية المسيح فقال َ َربِّي اْلَمِسيُح يَا بَنِي إِسْ  الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ هللاَّ رائيَل اْعبُُدوا هللاَّ

ُ َعلَْيِب اْلَجنَّةَ َوَمتَْواهُ  َوَربَُّكْم إِنَّبُ  َج هللاَّ ِ فَقَْد َقرَّ َ ثَالُِث ثاَلثٍَة َوَما  النَّاُر َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن أَْنَصاٍر لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا َمْن يُْشِرْك بِاهللَّ إِنَّ هللاَّ

ا يَقُولُوَن لَيََمسَّنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْنهُمْ  إاِلَّ إِلَبٌ َواِقٌد َوإِنْ  ِمْن إِلَبٍ   ( َعَذاٌب أَلِيمٌ  لَْم يَْنتَهُوا َعمَّ

النقيائص التيي جيا  القيرآن بدقضيها وإبطالهيا، وتصيوره المراجيع اإلسيرائيلية  كثييرا مين -تعالى-أما التوراة فإنها تنِسب إلى هللا 

ليتبيرد بهوائهيا، و يصيارع  اة والتلمود بصورة بشرية محضة، فهو: يحب ريح الشوا ، ويتمشى في ظالل الحديقيةكالتور الحالية

قتى يصيبب التعيب والكيالل، فييجلس للراقية فيي ظيل شيجرة،  عباده ويصارعونب، ويندج على خلق اإلنسان، ويمشي على رجليب

 ستضييافهم وأطعمهييم وسييقاهم ومسييل أرجلهييم ثييم رقلييوا ميينرأى الييرب ومعييب ملكييان فا يحييدث سييفر التكييوين: )أن إبييراهيم

 (13:۱۲/۰.(عنده
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اليوج السابع من عملب الذي عمل فاستراح في اليوج  وتقول التوراة الحالية: )فتكملت السموات واألرض وكل جندها وفرغ هللا في 

 (۹-۰/۱: 13.(من جميع عملبوبارك هللا اليوج السابع وقدسب، ألنب فيب استراح  السابع من جميع عملب الذي عمل،

ولقيد تكفيل القيرآن بيدقض  المثل الكثيرة الموجودة في التوراة الحالية، تعالى هللا عين كيل ميا قيالوا عليوا كبييرا، إلى مير ذلك من

 .ونزهب عن كل نقص بكل كمال يليق بذاتب -جل وعال-هذه األباطيل قيث وصف الحق 

َما َولَقَْد َخلَْقنَا)  :قال تعالى نَاالسَّ  .!!فكيف تصفب كتبهم بالتعب والكالل؟ (ِمْن لُُغوبٍ  َواِت َواألَْرَض َوَما بَْينَهَُما فِي ِستَِّة أَيَّاٍج َوَما َمسَّ

بيالفقر والبخيل وميل الييد ثيم  أنهم نسبوا إلى هللا الولد، كما وصفب اليهود المعاصرون للنبي صلى هللا عليب وسلم ولقد أخبر القرآن

ِ َوقَالَتِ )  :تعالىباإلبطال والدقض، قال  كّر على ذلك ِ َذلَِك قَيْولُهُْم بِيتَْفَواِهِهمْ  َوقَالَِت اْليَهُوُد ُعَزْيٌر اْبُن هللاَّ  النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن هللاَّ

ُ أَنَّى  .(يُْؤفَُكونَ  يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل قَاتَلَهُُم هللاَّ

ُ ) وقال: َ فَقِييٌر َونَْحيُن أَْمنِيَياُ  َسينَْكتُبُ  لَقَْد َسِمَع هللاَّ  َميا قَيالُوا َوقَيْتلَهُُم األَْنبِيَياَ  بَِغْييِر َقيق  َونَقُيوُل ُذوقُيوا َعيَذابَ  قَيْوَل الَّيِذيَن قَيالُوا إِنَّ هللاَّ

 ( اْلَحِريقِ 

ِ َمْغلُولَةٌ ُملَّْت  َوقَالَِت اْليَهُوُد يَدُ )  :وقال  (َمْبُسوطَتَاِن يُْنفُِق َكْيَف يََشا ُ  أَْيِديِهْم َولُِعنُوا بَِما قَالُوا بَْل يََداهُ هللاَّ

قيد ييرى أنهيا  المسائل التي أخفوهيا، أو قياولوا إخفا هيا، فمين ذليك أن اليدارس ألسيفار العهيد القيديم كما بين القرآن كثيرا من-۹ 

والجنية والنيار، كميا  ،والحساب ،تقرر البعث والنشور ليهودية في أصلهاوإذا كانت ا-خلت من ذكر اليوج اآلخر ونعيمب وجحيمب 

 . أن اليوج اآلخر وما فيب وما يتصل بب من المسائل التي أخفاها أهل الكتاب فإن ذلك يدل على -ينبئ بذلك القرآن

ل الفاسيد، فجيا  القيرآن بيالحق بالتتويي ذلك أيضا إخفاؤهم ما يتصل بخاتم الرسل من بشائر ونعوت وتحريفهم لها بالحذف أو ومن

ا يَا)  :كلبفي ذلك  ِ نُيوٌر  ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعْن َكثِيٍر قَْد َجياَ ُكْم ِمينَ  أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَ ُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيران ِممَّ هللاَّ

 .( َوِكتَاٌب ُمبِينٌ 

 من كتب، أنب أنهى العمل بها فال اعتبار لها بجانبب، ألنب شغل الفيراغ كليب بتشيريعب القرآن على ما سبقبومن مظاهر هيمنة  -۶ 

 .األثيمة بها الجديد وليس ألقد أن يركن إلى ما جا  بها بعد أن تسرب الباطل إليها، ولعبت األيدي

هللا، أنب أقر كثير من أقكامها ولم يتناولب بنسخ، ألنب أمر  كتب وال ينافي ما تقدج من أن القرآن الكريم قد أنهى العمل بما سبقب من

هيمنية القيرآن عليى مييره  من جديد، فعملنا بها ليس متابعة لهذه الكتب بل إلقرار القرآن لها وأمره بهيا )ألن بهذه األقكاج وأقرها

  :قيانا لما سبقب، وهذا معنيى قوليب تعيالى لرسيولبالجديد وإن كان موافقا أ واستئنافب للتشريع، ال يكون بالتقليد لغيره، بل باإلقرار

( ُ لُِكيل  َجَعْلنَيا )  بما أنزل عليك، وقد أنزل عليب كل ما في شريعة اإلسالج ونسخ بب كل ميا سيبقب ، بمعنى( فَاْقُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل هللاَّ

 ( َوِمْنهَاجان  ِمْنُكْم ِشْرَعةن 

الشرائع فهي محمولة على مقاصيد اليدين وأصيول العبيادات، وأميا  إن كل آية دلت على اتحادوطريق الجمع بين اآليات أن يقال: 

 .في كل وقت بما شا  اختالفها فمحمولة على الفروع وما يتعلق بظواهر العبادات، فجائز أن يتعبد هللا عباده اآليات الدالة على
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تَْنِزيٌل ِمْن َقِكييٍم   ألنب ال يتتيب الباطل من بين يديب وال من خلفب وبذلك يزول ما قد يبدو من تعارض بين آيات القرآن الكريم الذي 

 .َقِميدٍ 

 الخاتمة

 وخلصت الدراسة إلى أن:

 بل يؤكدها ويؤكدها. فحسب،الكتاب األخير في سلسلة الكتب السماوية القرآن الكريم ال يناقض الكتب السماوية السابقة 

 .اضح من التوراة واإلنجيل والمزامير وميرها من الكتب المقدسةتشير آيات عديدة من القرآن إلى موقف و 

 .وينعكس هذا االدعا  في أوصاف األصالة والتتكيد على الكتب السابقة في القرآن الكريم

 التوصيات والمقترحات 

 أود أن أقدج توصياتي على النحو التالي: دد،الصفي هذا 

 .دراية بحقائق القرآن ثم تشعر بتحسن عند التعليق على القرآنرسالتي إلى البشرية جمعا  هي أن تكون على 

وبالتيالي إعطيا  ليون  القيرآن،أدعو العلما  والباقثين اليهود والمسييحيين الحياليين ضيد القيرآن إليى المجيي  والتفكيير بعميق فيي 

 .ققيقي لبحثكم

 المصادر والمراجع

  القران الكريم

 .تونس: دار التونسية ط(.) رير والتنويرالتح. (ج384۱) ، محمد الطاهرابن عاشور -1

 ( بيروت: دار صادر 3، 1. )ط لسان العربه(. 1414ابن منظور، محمد بن مكرج ) -2

 دار إقيا  التراث. :(. بيروت1 )ط. تهذيب اللغةج(. 2111محمد بن أقمد )  األزهري، -3

 (1 )ط .تفسير روح المعاني. ه(1413) ، محمود بن عبد هللااأللوسي -4

 ( بيروت: دار الفكر. )ط. لتفسيرالبحر المحيط في اه(. 1421محمد بن يوسف ) األندلسي، -3

 دار طوق النجاة  الناشر:. (1ه( صحيح البخاري. )ط 1422) إسماعيلمحمد بن  البخاري، -1

 .(. )البغوي تفسير(.   )البغوي، الحسين بن مسعود  -7

 دار العلم للماليين :( بيروت4. )ط الصحاح ج(.1387إسماعيل بن قماد ) الجوهري، -8

 . )ط(.تفسير القران العظيمالدمشقي، إسماعيل بن عمر بن كثير)(. -3

 .دارالجيل بيروت:( 1. )ط مقاييس اللغةج(. 1373الرازي، أقمد بن فارس ) -11

 .بيروت: دار جديدة(. )ط مختار الصحاح. (1333)الرازي، محمد بن أبي بكر  -11

 .)( القرآن الحکيمتفسير ، رشيد ) (. رضا  -12

 سفر التكوين -13
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مجليية الجامعيية االسييالمية  ،تصييديق القييرآن للکتييب السييماوية وهيمنتييب عليهيياه(. 1411) د.ابييراهيم عبدالحميييد  ، سييالمة -14 

 . )(. 41بالمدينة المنورة عدد 

 ( بيروت: دار القرآن الكريم. 7 )ط. كثيرمختصر تفسير ابن ج(.  1381محمد علي ) الصابوني، -13

 ..)ط(البيان عن تتويل آي القرآن جامع (.، محمد بن جرير )الطبري -11

 ط()القاموس المحيط. الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب ) (.  -17

 (.ط.)محاسن التتويل.(ه1418) ، محمد جمال الدينالقاسمي -18

 ( بيروت: دار الكتب العلمية.2. )ط الجامع ألقکاج القرآنج(. 1314القرطبي، محمد بن أقمد ) -13

 (.)ط. التسهيل لعلوج التنزيل. ( ابن جزي ) ،الکلبي -21

  ط(. )المعجم الوسيطمصطفى، ابراهيم مصطفى ومجموعة ) (.  -21
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