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  حيمالرّ  نحمٰ الرّ  بسم اهلل
 
 

 هوٕاّال  لهإ ه ال نّ إ و هدمن يشاء من عبا ىل الكتاب علزّ ين ذيهلل الّ  دلحمأ
يل من زتن ن القرآنطبا حكمفي  لفّص  دنّه لكتاب ال ريب فيه قإ و دحمي يّ لغن
لمن أراد أن يؤمن ة اهلل لك الكتاب حّجة من بقيّ ذّن إ و حكيم يّ لن عدل

له و ب من علمه شيءزال يع كربّ  بآيات ربّه وكان من المؤمنين قل ٕاّن بقيّة اهلل
  حكم الكتاب له خاشعون يف منينؤّن المإ و االٔرضفي  ماو واتالّسمٰ في  ما
 
ما سمعتم  دة اهلل بالغة عليكم بعحجّ  نّ أ واملالفرقان ثّم اعأهل  ن اتّقوا اهلل ياأ
ا فيه آيات ليكم من قبل كتابً إ رسلنا أ دلقو حكيم يّ نا علدن عبدل نّه منأ

ن القرآن من طحكم بافي  لزّ ن ده لكتاب قنّ إ و يعقلوننّا لقوم دبيّنات من ل
رك فسوف يحكم كلمة الشّ ٕاّال  كثركماهلل الٔ  دما يشهوقويم  طصرا ىنّا علدل

 هيرظال و يّ ن ولنفسكم موا الٔ دلن تج ذل فيومئدبالع مة بينكماهلل يوم القيٰ 
غير الحّق  ىيهم علديأناهم بما كسبت ذخأتنا فياآمن قبلكم ب ينذكفر الّ  دلقو
  بونذّ يك ا كانوااء ممّ زج
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 دما من نفس قو  وندولئك هم المهتأا فنّ دكر من لذّ بعوا آيات الين اتّ ذّن الّ إ 

تابوت من  يمة فيحشر يوم القيٰ وٕاّال  يعرض من حكم ربّهو عديسمع حكم الب
 ليمأاب ذع يكان من حكم ربّك فوء من االٔمر بشي ذيع يومئطلن يست ديدح
ن كنتم إ كر ذّ الى دن اتّبعوا آيات اهلل من لأالكتاب من قبل في  فرضنا دلقو
من و الكتاب من قبله يف لنازّ بحكم ما نٕاّال  منكم دحما يحّل الٔ و ونديّاه تعبإ 
  نمة لمن الخاسرينّه يوم القيٰ إعرض من حكم ربّه فأ
 
اهلل عّما  ين فسبحاند ىم علتُ نْ ا َء كرذّ ال ىديات اهلل من لآن تكفروا بأعمتم زأ

ع من دحكم الب بعاتّ و آياتهو كتاب اهلل لمن آمن باهللفي  يندّ ما النّ إ  يشركون
اتّبعوا حكم اهلل من و الفرقانأهل  ن اتّقوا اهلل ياأ وندولئك هم المهتأا فنّ دل
في  اهلل طا صراذكتاب ربّك ه يف يندّ ما النّ إ  كر لعلّكم ترحمونذّ ال ىدل

منكم  دما من عبو اس مبينطقس ىعل نّادمن لاالٔمر  ييلق االٔرضو واتالّسمٰ 
بحرف  يعمل كّل الخير ثّم يكفرو اهلل دفيه من عن لزّ ما نو بالقرآنو آمن باهلل دق

  يمدق نار حرّ د في م بئس المقعجهنّ  هئازكان جوٕاّال  من آياتنا
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ن كفر نفس منكم إ و حشرونياهلل ٕالى  كلّ  تّقوا اهلل يا معشر العلماء من يومن اأ
مة بكفر ه يوم القيٰ نّ بذّ لنعو ام ربّكيّ أالكتاب ب يكر ما نحكم له فذّ يات الآب

نّا إف يّها المالٔ أن اتّقوا اهلل يا أ دالحمي يّ لشركه باهلل العل اءزجمعهم جأالنّاس 
 لكم سمائنا من قبل فماأين كفروا بذالّ من  ن يؤمنإٔاّال  ياتبتلك االٓ  دما نري

نّا دبغير علم من ل ين اهللفي د وادن تفسأون دتريأ اهلل قليالكيف ال تشعرون 
  يات اهلل لتوقنونآنتم بأما  دبع
 
 ديقلب عب ىعل ديّ وح من لالرّ  لزكيف تكفرون بما ين يّها المالٔ أيلكم يا و
من  ان يبعث اهلل نفسأعجبتم أ ونيات القرآن لتؤمنآب نتم من قبلأما  دبع
نتم أما  ام اهلل بعديّ أركم بكّ ذالكتاب ليو ياتليه االٓ إ ل زينو لحكمه نفسكمأ
 دق نّاديات من لاهلل باالٓ كرذا جائكم مّ فل لونئحين من فضل اهلل لتس كلّ  يف
فويل  نفسهمأفي  انطالّشي يم بما يلقكمن اؤا فريقً زمنكم ثّم استه ابوا فريقً ذّ ك

   ساء ما يحكمونو هوائهمأبعت ين بئس ما اتّ دّ ا كانوا من المو لهم
  

منكم  ادحأجاب أما ل ثّم دن اتّقوا اهلل بالعأالفرقان أهل  من يّها المالٔ أقل يا 
 ي أعمالهمففهل كانوا خوارج من قبل بين القوم و الحكم بينكم مافاهلل  ةبقيّ 
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يات آلكم كيف تكفرون ب يكفروا يوم المصحف بحكم القرآن فماو يندى عل
نا دعب بواذّ ال تكو الكتابأهل  ن اتّقوا اهلل ياأ جهرة من حيث ال تشعرون اهلل
 دكر بعذّ ا الذهل قرء ه ائفة بينكمطن اسئلوا من أ مستقيم طصرا ىه لعلنّ إف

   اهلل عّما تصفون ىالقول فتعال من امن علمائكم بعًض  دحأ دعن دشالرّ  حكم
  
ن أكّل شفي  هديّ أ دوح قالرّ  نّ إف ديّ من ل كرذّ حكم ال يّها المالٔ أن اعملوا يا أ
حكم فرض ٕالى  ىا الفتذه ا بلغ سنّ فلمّ  زيزع يّ لقو هوٕاّال  لهإ نّه ال إ و ن اهللذإب

من  ما تالو من قبله رسول اهلل دة محمّ لسنّ يرة البحر زج ٕالى هبلغنا دالعلم ق
ا ذهى عل يّ عجمأو نأا الشّ ذه ىعل يّ مّ ه الٔ نّ إ و منكم دحأ ىدل علمكم ليسب

 ذي كلّ  ديشهظ وحفي حكم لوحفي  ّرية رسول اهللذمن  ديّ حمأط والّصرا
ّن كلمة إ و الحكيم زيزالع من اهللٕاّال  لزنيات ما مثل حكم تلك االٓ  نّ أعقل 

يات ل االٓ زّ ينو حرف القرآنأ ذخيأكر ذّ ال نّ أليك بإ لنا زّ حكم ما نفي  المشركين
 يياتنا بما يلقآافتروا بو اهلل ىبوا علذك دقٕانّهم  ربّكفو قويم يّ بلسان عرب

كّل شيء في  لزّ كر لينذّ لو شاء الو هم الفاسقون ولئكأو نفسهمأفي  انطيالشّ 
   ك لسميع عليمبّ كان اهلل رو مثل آيات القرآن
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ن أاالٔمر  ي سبيلفون ما تحبّ  كلّ في  اهلل الفرقان من كلمةأهل  ن اسئلوا ياأ
يات اهلل ال آا بذيومكم ه دفمن بع ن القرآنأل الحكم عليكم مثل شزين
كتاب في  ارصحاب النّ أولئك هم أف باذياتنا كآ يف ين يقولونذّن الّ إ و بونذّ تك

ي من قال فو صحاب الجحيمأكانوا من  دئين بمثلهم قزالمسته نّ إ و مبين
 اهلل دالحروف عنمثل خلق  نّ إ و ولئك هم المشركونأالقرآن ف حرف حرف

لك اليوم من في ذ المعرضون دلن يجو ياتهل الٓ دّ نفسكم ال مبأكمثل خلق 
   انصيرً و ادً ا شاهذسم اهلل هإ كر ذ وند
  
 قالوا من قبل دعراب قاالٔ  نّ إف من كلمة المشركين نزال تحو اهللركْ ذِ ن اصبر يا أ

 يرُ طِ اسَ ا  ال ا  اذَ هَ ﴿ آن ماصحاب القرأآيات ربّك  يف الفرفان بمثل ما قالفي 
 اال تلك كانت قالوا ما كان و آياتهفي  ن اهللأبوا شذّ ك دق بعضهم نّ إ و ﴾ينَ لِ و
كلمة  نّ أآياتنا بفي  افتروا دبعضهم ق نّ إ و ينلوّ االٔ  صصمن قٕاّال  ياتاالٓ 
أهل  كثرأ دما تجو قل سبحان اهلل عّما يشركون يعجمأ القرآنفي  ﴾لٌ يْ جِّ سِ ﴿

ت به دتفاحكم الفصاحة منهم قتلهم اهلل بئس ما في  اعلمً  ثبتأ نالفرقا
 دق ة اهللّن سنّ إ و ا كانوا يحكمونمآياتنا في  اؤسا دقو ربّك طصرا ينفسهم فأ
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 بعض من الحروففي  لحكم اهلل دجأما و اهلل بالحّق قلكرذحكم في  قضت
   يالً دتب
  

ابتغوا و مر اهللأقوا من تفرّ  الو ن اّتقوا اهللأالقرآن أهل  من ها المال يّ أقل يا 
 دّن اهلل يؤيّ إيات فاالٓ  سمائنا بتلكأين يكفرون بذعوا الّ داو لدحكم اهلل بالع
الكتاب في  ياتناآبون بذّ تك لكم كيف فما يمٌ كِ حَ  ي وِ اهلل قَ و من يشاء بنصره

ة دية واحآاهلل القرآن  لَ ز لو نَ وع لتعجبون دحكم الب ىنتم علأما  دمن قبل بع
   اهلل عّما يفترون ىيات كثيرة فتعالاالٓ  اهلل من لَ ز نَ  دما ق دالحكم بع لَ د بَ فهل يُ 

  
لكم  فما فكيفيعة دبآية الكتاب من قبل  يف وندالفرقان فهل تجأهل  قل يا

ون تسع دة من دآية واح ىموس ىاهلل عل لَ ز لو نَ وون ال تشعرو كيف تكفرون باهلل
من اهلل  لزّ ولو ن يربّ و يّ أقومه قل  ىهلل بالغة علة اكان حجّ  نات فهلآيات بيّ 
 َال ﴿وا كلمة القرآن ئقرت مْ لَ ا  يه كثيردل من لزنما  دالحكم بع د رَ يُ  ة لندآية واح

   اهلل سميع عليمو ﴾هِ لِ سُ رُ  نْ مِ  دٍ حَ ا  ينَ بَ  ُق رِّ فَ نُ 
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ليكم إ  رسلناهأ دبواب من قبل قكمثل حكم االٔ  دا العبذه حكم نّ أ واملاعن أ
ليه لن إ وح الرّ  لزّ ا ينن يأتوا بمثل آية ممّ أ ىاس علالنّ  نات لو اجتمعيات بيّ آب

كبر أ ّال إ اهلل آية  لزّ نما و هيراظالبعض  ىلو كان الكّل علو رنّ دلن يقو يعنّ طيست
 ىنّ أهو فٕاّال  لهإ ال  االٔرضفي  ماو واتمٰ سّ الفي  نّه ليعلم ماإ و ختهاأمن 

   رفونعت
  
لما  اقدّ نّا مصداهلل من لكرذجائكم  دلقو الكتاب حكم اهلل هلأن اعملوا يا أ

 لهو الحّق المبين إّن ذلكف اهلل من قبل دالمرسلون من عنو النّبيونبه جاء 
ء اش دن يؤمن قأء فمن شاء ة اهلل لكّل شيلك الكتاب حكم بقيّ ذ غبلّ  دلقو

 قل يا جمعينأالنّاس  ى بالغة علحّجة اهلل نّ إ ن يكفر أمن شاء وله  اهلل ربّك
القرآن  يل فزن ريب من حكم اهلل فارضوا بحكم مافي  ن كنتمإ الكتاب أهل 

لن تؤمنوا و ن لن تفعلواإ و ﴾ينَ بِ ذِ االكَ  ىلَ عَ  اهللِ ةَ نَ عْ لَ  لْ عَ جْ نَ فَ  لُ هِ تَ بْ نَ  م ثُ ﴿من قبل 
 لنازّ ن دلقو ﴾نيْ دِ  يَ لِ وَ  مكُ نُ يْ دِ م كُ لَ ﴿بينكم و ل اهلل حكم الخالص بيننازّ ن دق

ن ألكعبة في المسجد الحرام فمن شاء ا داهلل عنكرذكتاب الحرمين حكم في 
في  لنازّ ا نا ممّ ؤن اقرأ اكثير دبعض البالفي  كانوا داهلل قكرذرسل  نّ إ  يباهل

ثّم  قيندلمن الّصااللّوح  حكمفي  مرناأجاب أد ق ذيالّ ٕالى  لك الكتابذ
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ة سورة أعمسبفي  كرذّ رجع الفي  البحر ىلناه علزّ ن دق ذيوح الّ الرّ  اتلوا كتاب
   حكيم يّ ن علديل من لزن القرآن تنطبا ناتمحكمة آيات بيّ 

  
جائكم  دمن قبلكم ق دحأاهلل ما لم يعمل ي أيّام ف كتسبتما دالقرآن قأهل  يا

صحيفة مكنونة و ن القرآنطحكم بافي  ناتبيّ  ياتآا بنّ داهلل من لكرذرسل 
اهلل بغير كرذِ يتم رسل ذآو من آيات اهلل جهرة متعرضأ دالبيان فقأهل  من سبل

كتسبت ابئس ما  قيندين اهلل لصاد يف نفسكمأ نّ ظنتم بكما  دبع الحّق 
ما دعمال بع دحألن يقبل اهلل من و نتم تعملونأما  ساءو اهللفي أيّام  يكمديأ

ن إ و كان من الخاشعينو ياتهآمن بؤن يإٔاّال  ة اهللبقيّ  دمن عن مرا االٔ ذسمع ه
د ما قبمثل  ين يقضأالكتاب في  فرض له دفقاالٔمر  في هدجها دعمل بع
ون د الكتاب حكمافي  لنازّ فهل ن كريم يّ ه لغننّ إكر فذّ ال ن يعفو عنهإٔاّال  عمل

 بعضا الكتابفي  النّ زن دق ىبل كيف ال تشعرونن من قبل آالقر يل اهلل فزّ نما 
 رسوندال تكتاب اهلل في  منه لك حرفاذنتم من قبل أو نآن القرطيات باآمن 
ن آحكم القرفي  ما حلّ  الكتاب حكمافي  مالفرقان هل حرّ أهل  لكم يا فما
لكم كيف ال  فما دمن بعفي القرآن ونحّل لكم في الكتاب  مم حرّ أقبل  من

ه حكم دمن عنو باهلل ىكفو ن اهللذإبٕاّال  االكتاب حرفً في  لزّ ما نون تؤمنو
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الكتاب كمثل ما ي في كلمة الوحّن إ و ادً لك الكتاب شهيذحكم  ىعل نآالقر
مثل و ﴾ينَ عِ مَ جْ ا  هُ عَ مَ  نْ مَ وَ ﴿ ﴾ىسَ وْ مُ ى لَ ا  انَ يْ حَ وْ ا وَ ﴿ من قبل نآالقر يل فزنقد 
فّصلنا  دلك قذكو ﴾ِل حْ الن ﴿ ٕالى ثمّ  ﴾ىسَ وْ مُ  مِّ ى ا لَ ا ا نَ يْ حَ وْ ا ﴿ لك ماذ

قل ال  يقين مبينفي  اهلل دعه ىكان عل لباب منكم لمناالٔ  ييات الٔولاالٓ 
 زيزع يّ لقو هوٕاّال  ال اهللٕانّه  ءمن شاو اهلل ّال إ  الكتابفي  لنازّ ن يعلم تأويل ما

ولئك هم أن من قبل فآالقرفي  ل اهللزّ ما ن من آياتنا بغير حكم ل حرفامن يأوّ و
 حّجة نععرض أولن ينصره حين البأس كمن  من عرف كلمة اهللو الخاسرون

ين ذّن الّ إ و الكافرون ولئك همأو سةدّ المق االٔرض ىعل يّ ربّه حسين بن عل
ين ذّن الّ إ و المونّظ ولئك هم الأف ىدن لهم الهتبيّ ما  دكر من بعذّ ال قنّ قيشا
ولئك أديه فيأم بزالع يولأمن  اع كمن يقتل نبيّ دحكم كلمة الب يف ونديفس

 سمع آيات اهلل بالحّق  دما قحكم في  مر اهللأهان بأمن وهم المشركون 
 لكذبعوا حكم اهلل ثّم بلّغوا مثل ن اتّ أن آالقرأهل  يا هم الفاسقون ولئكأف

 ن اتّقوا اهلل ياأكان من المسلمين و كلماتهو آمن باهلل دكّل نفس قٕالى  الكتاب
يات اهلل بالحّق ثّم آ اتّبعواو نّكم مالقوهإالكتاب من يوم الفصل فأهل 
قبل ن من آالقرفي  لزّ ما ن حكم ىيات علل اهلل بتلك االٓ بُ في سُ  واداجه

ن يتلوا أبعون آياتنا ين يتّ ذللّ  حكم الكتابفي  فرض دلقو لعلّكم ترحمون
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ّن إ و دحمي زيزع طصرا ىالمؤمنين عل ن ليثبّت قلوبأكّل شفي  لك الكتابذ
في  وادالحكم ثّم يجاه ىن يجمعوا علأن بيالمؤمن هدعبا ياهلل ربّك يوص

 قوا اهلل يان اتّ أ ويمق طصرا ىكانوا علوالكلمة المحكمة و سبيل اهلل بالحكمة
ما كان و االٔرضفي  ماو واتالّسمٰ في  ّن اهلل يعلم ماإؤن فافيما تش الفرقانأهل 
كم ثّم ارجعوا استغفروا ربّ و قوا اهللن اتّ أ حكم الكتاب يختلفون يف النّاس
من قبل  الكتابفي  فّصلنا دلقو كر لعلّكم ترحمونذّ ال ىدحكم اهلل من ل ٕالى
هب من ذأ دق ّن اهللإ و ابقين قليالالسّ  منٕاّال  ياتناآيؤمن بء فما حكام كّل شيأ
يات لئّال يقول كلمة االٓ  شأنبٕاّال  ن اهلل بحكمذما يأو انطينا كلمة الشّ دعب

 لنازّ ية من آيات ما نآ ّال إ  ائعينطتاه آكّل و من القول احكامه بعًض أفي  نفس
ل زن دلقو ستسئلونمن بعد نتم أما و وندتري نتمأكتاب اهلل كّل ما في  لدعت
كان من و ياتناآّكر بذه يتمنهم لعلّ  ٍل جُ رَ ٕالى  غ حكم اهللبلّ و طرض مسقأاهلل كرذ

 منحكم الكتاب في  نّهإ و آياتنا ىتل دما ق دهواه من بع بَع قل اتّ  يندالمهت
 دلك قذكو من قوم بور جاهلينٕاّال  الكتاب فيهاأهل  ىما نرقل  لمعتدينا

كان من و ياتناآب آمن دنّه قإ  منهم انفسٕاّال  فينةهل السّ كان حكم اهلل الٔ 
ت يثبّ و المؤمنين نفسأ يف انطيالشّ  يفسوف ينسخ اهلل ما يلق قينالمتّ 
كلمة  نّ إ ين قالوا ذكفر الّ  دلقو قويم يّ عل طراصٕالى  يهمديهو ياتناآتهم بدفئأ
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ن إ توا بسورة من مثله أو قوا اهللن اتّ  أالمالٔ  يّهاأقل يا  هن آياتآمن القر ذخأاهلل ي
كّل في  لزّ نرين قل لو شئنا لندّم الكتاب لقاأيات من االٓ  ذخأ ىكنتم عل

الكتاب لمن في  فرض دلقو زيزع ياهلل ربّك لقو ٕانّ و نآحرف مثل آيات القر
ن يكتبها أن يبيّ خاتم النّ و رسول اهلل دسم محمّ إ  ىيات علتلك االٓ  دوج
في  حكم ربّك نّ إ و لى من ال يعلم حكمهإ ن يبلغها أب ثّم هذّ ال دادبالم

فيض من تو بع آياتهاتّ و لك الكتابذ ءقر دق دما من عبو رقالكتاب لمست
 بِّ رَ  َك بِّ رَ  انَ حَ بْ سُ وَ  لمستقرّ  براراالٔ  صحففي  سمهإ كتب  دقوٕاّال  همع عينيّ دّ ال

   ينَ مِ الَ العَ  بِّ رَ  هللِ دُ مْ الحَ وَ  ينَ لِ سَ رْ المُ  ىلَ عَ  مٌ َال سَ وَ  ونَ فُ ِص ا يَ م عَ  ةِ ز العِ 
  
  


