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ميا ي يول السيادل العلمياي ر يي هللا عينقم فيي ويول فرعيون عنيد النيرال آمنيإ أنيه ا إليه إا اليذ
آمنإ به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين سورل يون  90هل فييه دلييل عليى إيمانيه وإسيالمه وميا
يجب على من ي ول إنه ماإ مؤمنا والحالة هذه
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كفر فرعون ومويه كافرا وكونه مين أهيل النيار هيو مميا عليم باإل ي رار مين ديين المسيلمين بيل
ومن دين اليقود والنصارى فإن أهل الملل الثالثة ميف ون على أنه من أعظم الخلق كفرا ولقذا ليم
يذكر هللا يعالى في ال رآن وصة كافر كما ذكر وصيه فيي بسي قا ويثنييقيا وا ذكير عين كيافر مين
الكفر أعظم مما ذكر من كفره واجيرائه وكونه أشد النا عذابا يوم ال يامة
ولقييذا كييان المسييلمون ميف ييين علييى أن ميين يووييه فييي كفييره وكونييه ميين أهييل النييار فإنييه يجييب أن
يسيياب فإن ياب وإا ويل كافرا مريدا ف ال عمن ي ول إنه مياإ مؤمنيا والشي فيي كفيره أو نفييه
أعظم منه في كفر أبي لقب ونحوه وأعظم من ذل فيي أبيي جقيل وع بية بين أبيي معيي والن ير
بن الحارث ونحوهم ممن يواير كفرهم ولم يذكر باسمه في ال رآن وإنما ذكر ما ذكر من أعميالقم
ولقذا لم يظقير عين أحيد باليصيرين بمنيه مياإ مؤمنيا إا عمين فييه مين النفياال وال ندوية أو الي لييد
لل نادوة والمناف ين ميا هيو أعظيم مين ذلي كاإليحاديية اليذين ي وليون إن وجيود الخيالق هيو وجيود
الخليق حييى يصيرحون بيمن ينييوث ويعيوال ونسيرا و يرهيا ميين األصينام هيي وجودهيا وجييود هللا
وأنقيا عبيدإ بحييق وكيذل العجييل عبيد بحيق وأن موسييى أنكير علييى هيارون مين نقيييه عين عبييادل
العجل وأن فرعون كان صادوا في ووله أنيا ربكيم األعليى وأنيه عيين الحيق وأن العبيد إذا دعيا هللا
يعالى فعين الداعي عين المجيب وأن العالم هوييه لي وراي العالم وجود أصال
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ومعلييوم أن هييذا بعينييه هييو ح ي يية وييول فرعييون الييذ وييال يييا هامييان ابيين لييي ص يرحا لعلييي أبل ي
األسييباب أسييباب السييمواإ فييم له إلييى إلييه موسييى وإنييي ألظنييه كاذبييا سييورل ييافر  36 35ول ييد
خا بييإ بعييف الف ييالي مييرل بح ي يية مييذهبقم وأنييه ح ي يية وييول فرعييون فييذكر لييي رئييي ميين
رؤسائقم أنه لما دعاه إلى هذا ال ول وبينه وال ولإ له هذا وول فرعون ف يال ليه ونحين عليى ويول
فرع يون ومييا كنييإ أظيين أنقييم ي ييرون أو يعيرفييون بييمنقم علييى وييول فرعييون وييال إنمييا ولييإ ذل ي
اسيداا فلما وال ذل ولإ له مه إورار الخصيم ا يحيياإ إليى بينية وهيم ميه هيذا الكفير واليع ييل
الييذ هييو شيير ميين وييول اليقييود والنصييارى يييدعون أن هييذا العلييم لييي إا لخييايم الرسييل وخييايم
األولياي الذ ي دعونيه وأن خيايم األنبيياي إنميا ييرى هيذا العليم مين مشيكال خيايم األوليياي وأن خيايم
األولياي يمخذ من المعدن الذ يمخذ منه المل الذ يوحى بيه إليى خيايم األنبيياي وهيو فيي الشير
مه مواف يه له في الظاهر مشكال له في البا ن وا يحياإ أن يكيون ميبعيا للرسيول ا فيي الظياهر
وا في البا ن وهذا مه أنه من أوبن الكفر وأخبثه فقو من أفسد األشيياي فيي الع يل كميا ي يال لمين
وييال فخيير عليييقم الس ي ه ميين يحيييقم ا ع ييل وا وييرآن ألن الخييرور ا يكييون ميين أسييفل وكييذل
اإلسيفادل إنما يسيفيد الميمخر من المي دم ثم خيايم األوليياي اليذين ييدعونقم ياللقم فييه مين وجيوه
حيث ظنوا أن لألولياي خايميا وأن يكيون أف يلقم وياسيا عليى خيايم األنبيياي وليم يعلميوا أن أف يل
األولياي من هذه األمة أبو بكر وعمير وعثميان وعليي وهيم السيالفون مين األوليياي ا اذخيرون إذ
ف ل األولياي على ودر ايباعقم لألنبياي واسييفاديقم مينقم علميا وعميال وهيؤاي المالحيدل ييدعون
أ ن الولي يمخذ من هللا بال واس ة والنبي يمخذ بواس ة وهيذا جقيل مينقم فيإن اليولي علييه أن ييبيه
النبي ويعرف كل ما له من محادثة وإلقام على ما جاي به النبيي فيإن واف يه وإا رده إذ ليي هيو
بمعصوم فيما ي ي له وود يلبسون على بعف النا بدعواهم أن وايية النبيي أف يل مين نبوييه
وهذا مه أنه الل فلي هو م صيودهم فقيم ميه ياللقم فيميا ظنيوه مين خيايم األوليياي ومريبييه
يخيلفون في عينه بحسب الظن وما يقوى األنف لينا عقم في يعيين ال ب الفرد النوث الجيامه
ونحو ذل من المرايب اليي يدعونقا وهي معلومة الب الن بالشر والع ل ثم يينا عون في عيين
الموصوه بقا وهذا باب واسيه والم صيود هنيا أن هيؤاي اإليحاديية مين أيبيا صياحب فصيو
الحكم وصياحب الفيوحياإ المكيية ونحيوهم هيم اليذين يعظميون فرعيون وييدعون أنيه مياإ مؤمنيا
وأن ينري ييه كييان بمن ليية سييل الكييافر إذا أسييلم وي ولييون لييي فييي ال ييرآن مييا يييدل علييى كفييره
ويحيجيون عليى إيمانيه ب ولييه حييى إذا أدركيه النيرال وييال آمنيإ أنيه ا إليه إا الييذ آمنيإ بيه بنييو
إسرائيل وأنيا مين المسيلمين سيورل ييون  90ويميام ال صية يبيين ياللقم فإنيه ويال سيبحانه آذن
وود عصيإ وبل وكنإ من المفسدين سيورل ييون  91وهيذا اسييفقام إنكيار وذم وليو كيان إيمانيه
صحيحا م بوا لما ويل له ذل وويد ويال موسيى علييه السيالم ربنيا إني آيييإ فرعيون وميأله ينية
وأمواا في الحيال الدنيا ربنا لي لوا عن سبيل ربنا ا م على أموالقم واشيدد عليى وليوبقم فيال
يؤمنوا حيى يروا العذاب األليم سورل يون  88وال هللا يعيالى ويد أجيبيإ دعويكميا سيورل ييون
 89فاسيجاب هللا دعول موسى وهارون فإن موسى كان ييدعو وهيارون ييؤمن أن فرعيون وميأله
ا يؤمنون حيى يروا العيذاب األلييم وويد ويال يعيالى أفليم يسييروا فيي األرف فينظيروا كييه كيان
عاوبية اليذين مين وييبلقم كيانوا أكثير ميينقم وأشيد ويول وآثييارا فيي األرف فميا أ نييى عينقم ميا كييانوا
يكسييبون فلمييا جيياييقم رسييلقم بالبينيياإ فرحييوا بمييا عنييدهم ميين العلييم وحيياال بقييم مييا كييانوا بييه
يسيق يون فلما رأوا بمسنا والوا آمنا باهلل وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فليم يي يينفعقم إيميانقم
لمييا رأوا بمسيينا سيينة هللا اليييي وييد خلييإ فييي عبيياده وخسيير هنال ي الكييافرون سييورل ييافر 85 82
فمخبر سبحانه ويعالى أن الكفار لم ي ينفعقم إيميانقم حيين رأوا البيم وأخبير أن هيذه سينيه الييي
ويد خلييإ فيي عبيياده ليبيين أن هييذه عاديييه سيبحانه فييي المسيي دمين والمسيييمخرين كميا وييال سييبحانه
ويعالى وليسإ اليوبة للذين يعملون السيئاإ حيى إذا ح ر أحدهم الموإ وال إنيي يبيإ اذن وا
الذين يمويون وهم كفار سورل النساي  18ثم إنه سبحانه ويعيالى ويال بعيد ووليه آذن وويد عصييإ
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وبل وكنإ من المفسدين فاليوم ننجيي ببيدن ليكيون لمين خلفي آيية سيورل ييون  92 91فجعليه
هللا يعالى عبرل وعالمة لمن يكون بعده ن األمم لينظروا عاوبة من كفر باهلل يعالى ولقيذا ذكير هللا
يعالى اإلعيبار ب صة فرعون ووومه في يير مو يه وويد ويال سيبحانه ويعيالى كيذبإ ويبلقم ويوم
نوح وأصحاب الر وثمود وعاد وفرعيون وإخيوان ليو وأصيحاب األيكية وويوم يبيه كيل كيذب
الرسل فحق وعيد سورل ال  14 12فمخبر سيبحانه أن كيل واحيد مين هيؤاي الميذكورين فرعيون
و يييره كييذب الرسييل كلقييم إذ لييم يؤمنييوا بييبعف ويكفييروا بييبعف كيياليقود والنصييارى بييل كييذبوا
الجميه وهذا أعظم أنوا الكفر فكل من كذب رسوا ف د كفر ومن لم يصيدوه وليم يكذبيه ف يد كفير
فكييل مكييذب للرسييول كييافر بييه ولييي كييل كييافر مكييذبا بييه إذ وييد يكييون شيياكا فييي رسيياليه أو عالمييا
بصدوه لكنه يحمله الحسد أو الكبر على أا يصدال وود يكيون مشيينال بقيواه عين اسييما رسياليه
واإلصناي إليه فمن وصه بالكفر الخا األشد كيه ا يدخل فيي الكفير ولكين ياللقم فيي هيذا
نظير اللقم في ووله م ام النبول في بر خ * فويق الرسول ودون الولي وود علم أن كل رسيول
نبيي وكيل نبييي وليي وا ييينعك وويال سييبحانه ويعيالى كيذبإ وييبلقم ويوم نييوح وعياد وفرعييون ذو
األوياد وثمود وويوم ليو وأصيحاب األيكية أولئي األحي اب إن كيل إا كيذب الرسيل فحيق ع ياب
 14 12ووييال يعييالى وجيياي فرعييون وميين وبلييه والمؤيفكيياإ بالخا ئيية فعصييوا رسييول
سييورل
ربقم فمخذهم أخذل رابية سورل الحاوة . 10 9
ثم إن هللا يعالى أخبر عن فرعون بمعظم أنوا الكفر من جحيود الخيالق ودعيواه اإللقيية ويكيذيب
من ي ر بالخالق سبحانه ومن يكذيب الرسول ووصفه بيالجنون والسيحر و يير ذلي ومين المعليوم
باإل رار أن الكفار العرب الذين ويايلقم النبيي صيلى هللا علييه وسيلم مثيل أبيي جقير وذريييه ليم
يكونييوا يجحييدون الصييانه وا يييدعون ألنفسييقم اإللقييية بييل كييانوا يشييركون بيياهلل ويكييذبون رسييوله
وفرعون كان أعظم كفرا من هؤاي وال هللا يعالى ول يد أرسيلنا موسيى بتياينيا وسيل ان مبيين إليى
فرعون وهامان ووارون ف الوا ساحر كذاب فلما جايهم بيالحق مين عنيدنا ويالوا اويليوا أبنياي اليذين
آمنوا معه واسيحيوا نسايهم وما كييد الكيافرين إا فيي يالل وويال فرعيون ذرونيي أوييل موسيى
وليد ربه إني أخاه أن يبدل دينكم أو أن يظقر في األرف الفساد ووال موسى إني عذإ بربيي
وربكم من كل ميكبر ا يؤمن بيوم الحساب ووال رجل مؤمن من آل فرعون يكييم إيمانيه أي يليون
رجييال أن ي ييول ربييي هللا ووييد جييايكم بالبينيياإ ميين ربكييم سييورل ييافر  28 23إلييى وولييه ووييال
فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبل األسباب أسباب السيمواإ فيم له إليى إليه موسيى وإنيي
ألظنيه كاذبييا وكيذل ييين لفرعييون سيوي عملييه وصيد عيين السييبيل وميا كيييد فرعيون إا فييي يبيياب
سورل افر  37 36أخبير هللا سيبحانه ويعيالى أن فرعيون ومين ذكير معيه ويال إن موسيى سياحر
كذاب وهذا من أعظم أنوا الكفير ثيم أخبير هللا أنيه أمير ب ييل أواد اليذين آمنيوا معيه لينفيروا عين
اإليمان معه كيدا لموسى وال يعالى وما كيد الكافرين إا في يباب سورل افر  37فدل على أنقيم
من الكافرين الذين كيدهم فيي يبياب فوصيفقم باليكيذيب وبيالكفر جميعيا وإن كيان اليكيذيب مشييمال
مسيل ما للكفر كما أن الرسالة مسيل مة للنبول والنبول مسيل مة للوايية ثيم أخبير عين فرعيون أنيه
لب ب ييل موسيى وويال ولييد ربيه وهيذا ينبييه عليى أنيه ليم يكين م يرا بربيه ولقيذا ويال فيي يميام
الكالم ما علمإ لكيم مين إليه يير سيورل ال صي  38وهيذا جحيد صيرين إلليه العيالمين وهيي
الكلمية األوليى ثييم ويال بعييد ذلي لمييا ذكيره هللا يعيالى ب ولييه فكيذب وعصييى ثيم أدبيير يسيعى فحشيير
فنييادى ف ييال أنييا ربكييم األعلييى سييورل النا عيياإ  24 21وييال هللا يعييالى فمخييذه هللا نكييال اذخييرل
واألولى إن في ذل لعبيرل لمين يخشيى سيورل النا عياإ  26 25ويال كثيير مين العلمياي أ نكيال
الكلمة اذخرل ونكال الكلمة األولى فنكيل هللا يعيالى بيه عليى الكلمييين باعيرافيه وجعيل ذلي عبيرل
لمن يخشى ولو كان هذا ممن لم يعاوب على ما ي دم من كفيره وليم يكين ع ابيه عبيرل بيل مين آمين
فر هللا له ما سله ولم يذكره بكفر وا بيذم أصيال بيل يمدحيه عليى إيمانيه ويثنيي علييه كميا أثنيى
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على من آمن بالرسل وأخبر أنه نجاهم وفرعون هو أكثر الكفيار ذكيرا فيي ال يرآن وهيو ا ييذكره
سبحانه إا باليذم والي بيين واللعين وليم ييذكره بخيير وي وهيؤاي المالحيدل المنياف ون ي عميون أنيه
ماإ اهرا م قرا لي فيه شيي من الخبث بل ي عمون أن السحرل صدووه في ووليه ميا علميإ
لكم من إله ير وأنه صن ووله أنا ربكم األعلى وأنه كان عين الحق وود أخبير سيبحانه ويعيالى
عن جحوده لرب العالمين وال لما وال له موسى عليه السالم إنيي رسيول مين رب العيالمين ح ييق
علييى أن ا أوييول علييى هللا إا الحييق وييد جئيييكم ببينيية ميين ربكييم فمرسييل معييي بنييي إسييرائيل سييورل
األعراه  105 104وال فرعون وميا رب العيالمين ويال رب السيمواإ واألرف وميا بينقميا إن
كنييم ميوونين وييال لمين حولييه أا يسييمعون وييال ربكيم ورب آبييائكم األوليين وييال إن رسيولكم الييذ
أرسييل إليييكم لمجنييون وييال رب المشييرال والمنييرب إن كنيييم يع لييون وييال لييئن ايخييذإ إلقييا ييير
ألجعلن ي ميين المسييجونين سييورل الشييعراي  29 23فيوعييد موسييى بالسييجن إن ايخييذ إلقييا يييره
وهؤاي مه ينظيمقم لفرعيون يشياركون فيي ح ي ية كفيره وإن كيانوا مفياروين ليه مين جقية أخيرى
فيإن عنيدهم ميا ثييم موجيود يير هللا أصيال وا يمكيين أحيد أن ييخيذ إلقيا يييره ألنيه أ شييي عبييد
العابد من األوثان واألصنام والشيا ين فليسإ عنيدهم يير هللا أصيال وهيل ي يال هيي هللا لقيم فيي
ذلي وييوان وإخبيياره سييبحانه ويعييالى عيين يكييذيب فرعييون و ييير ذلي ميين أنييوا كفييره كثييير فييي
ال رآن وكذل إخباره عن عذابه في اذخرل فإن هؤاي المالحدل ي عمون أنه لي فيي ال يرآن آيية
يييدل علييى عذابييه وي ولييون إنمييا وييال سييبحانه ي ييدم وومييه يييوم ال ياميية فييموردهم النييار وبييئ الييورد
المورود سورل هود  98والوا فمخبر أنه يوردهم وليم ييذكر أنيه دخيل معقيم ويالوا وويد ويال أدخليوا
آل فرعون أشد العذاب سورل افر  46فإنما يدخل النيار آل فرعيون ا فرعيون وهيذا مين أعظيم
جقلقم و اللقم فإنه حيث ذكر فيي الكيياب والسينة آل فيالن كيان فيالن داخيال فييقم ك وليه إن هللا
اصي فى آدم ونوحييا وآل إبييراهيم وآل عمييران علييى العييالمين سييورل آل عمييران  33ووولييه إا آل
ليو نجينيياهم بسيحر سييورل ال مير  34ووولييه سييالم عليى إل ياسييين سيورل الصييافاإ  130ووييول
النبي صلى هللا عليه وسلم اللقم صل على آل أبي أوفى وووله ل يد أوييي هيذا م ميارا مين م اميير
آل داود .
ومنه ووله يعالى وإذ نجيناكم من آل فرعيون يسيومونكم سيوي العيذاب سيورل الب يرل  49كيدأب آل
فرعون سورل آل عمران  11ول د جاي آل فرعون النيذر كيذبوا بتياينيا كلقيا فمخيذناهم أخيذ ع يي
م يييدر سييورل ال ميير  42 41ووولييه أدخلييوا آل فرعييون أشييد العييذاب سييورل يافر  46مينيياول لييه
ولقييم بايفيياال المسييلمين وبييالعلم ال ييرور ميين دييين المسييلمين وهييذا بعييد وولييه يعييالى حكاييية عيين
ليب
مؤمن من آل فرعون يكيم إيمانيه أي يليون رجيال أن ي يول ربيي هللا سيورل يافر  28واليذ
ويله هيو فرعيون ف يال الميؤمن بعيد ذلي ميالي أدعيوكم إليى النجيال وييدعونني إليى النيار ييدعونني
ألكفر بياهلل وأشير بيه سيورل يافر  42 41واليداعي إليى الكفير هيو كيافر كفيرا منلظيا فقيذا فييه
ووصفقم أي ا بالكفر إلى ووله فوواه هللا سيئاإ ما مكروا وحياال بيتل فرعيون سيوي العيذاب النيار
يعر ون عليقا دوا وعشيا ويوم ي وم الساعة أدخليوا آل فرعيون أشيد العيذاب سيورل يافر 45
 46فمخبر أنه حاال بتل فرعون سوي العذاب ويوم ي وم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العيذاب ثيم
وال وإذ ييحاجون في النار في ول ال عفاي للذين اسييكبروا إنيا كنيا لكيم يبعيا فقيل أنييم مننيون عنيا
نصيبا من النار وال الذين اسييكبروا إنيا كيل فيقيا إن هللا ويد حكيم بيين العبياد سيورل يافر 48 47
ومعلييوم أن فرعييون هييو أعظييم الييذين اسيييكبروا ثييم هامييان ووييارون وأن وييومقم كييانوا لقييم يبعييا
وفرعون هو ميبوعقم األعظم الذ وال ما علمإ لكم من إليه يير وويال أنيا ربكيم األعليى وويد
وال واسيكبر هيو وجنيوده فيي األرف بنيير الحيق وظنيوا أنقيم إلينيا ا يرجعيون فمخيذناه وجنيوده
فنبذناهم في اليم فانظر كيه كان عاوبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النيار وييوم ال يامية ا
ينصييرون وأيبعنيياهم فييي هييذه الييدنيا لعنيية ويييوم ال ياميية هييم ميين الم بييوحين سييورل ال ص ي 39
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42وهذا يصرين بمنه نبذه ووومه في اليم ع وبة الذ هو الكفر وأنه أيبعيه وووميه فيي اليدنيا لعنية
ويوم ال يامية هيم مين الم بيوحين هيو وووميه جميعيا وهيذا موافيق ل وليه ول يد أرسيلنا موسيى بتياينيا
وسل ان مبيين إليى فرعيون ومياه فيايبعوا أمير فرعيون وميا أمير فرعيون برشييد ي يدم ووميه ييوم
ال يامة فموردهم النار وبئ الورد المورود وأيبعوا في هذه لعنة ويوم ال يامة بيئ الرفيد المرفيود
سورل هود .99 96
فييمخبر سييبحانه أنقييم ايبعييوا أمييره وأنييه ي ييدمقم ألنييه إمييامقم فيكييون وادمييا لقييم ا سييائ ا لقييم وأنييه
يوردهم النار فإذا كيان الييابه ويد ورد النيار فمعليوم أن ال يادم اليذ ي دميه وهيو ميبوعيه ورد وبليه
ولقذا وال بعد ذل وأيبعناهم في هذه الدنيا لعنية وييوم ال يامية هيم مين الم بيوحين سيورل ال صي
.42
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